moderní historické město
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU
A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ
ZA ROK 2014

Městská památková rezervace LITOMYŠL
Zdůvodnění
Uveďte v příloze, proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace MPR nebo MPZ.
Město Litomyšl je nositelem titulu Historické město za rok 1999. Jsme přesvědčeni, že od této doby jsme urazili
velký kus cesty a zrealizovali obnovu nejvýznamnějších památkových objektů, které se nalézají v památkové
rezervaci, potažmo v zámeckém areálu a v některých dalších případech jsme těsně před jejich dokončením, včetně
zajištěného financování. Město Litomyšl bylo vždy úspěšné při získávání finančních zdrojů z různých dotačních
titulů a stovky milionů korun investované do památkových objektů v posledním desetiletí jsou toho dokladem.
Jsme náležitě hrdí na právě dokončenou revitalizaci zámeckého návrší (celkové náklady cca 500 milionů Kč)
a s vděkem a nadějí sledujeme počínající obnovu hlavní zámecké budovy v gesci státní památkové péče a jen
doufáme, že nezůstane pouze u sgrafitové výzdoby, ale bude alespoň částečně naplněn původní velkorysý záměr,
který řešil nejen vlastní budovu zámku, ale např. také problematiku zastřešení festivalové scény, či obnovu přilehlé
zahrady a objektu správce.
Město Litomyšl každoročně vkládá nemalé prostředky do přípravy koncepčních materiálů a studií souvisejících
s památkovým fondem, jde cestou finančně náročných architektonických soutěží a spolupracuje s předními
architekty, jak v oblasti nové výstavby, tak i při zásadních rekonstrukcích památkových objektů a prostor. Např.
na projektu Revitalizace zámeckého návrší se výrazně podíleli tito architekti: Josef Pleskot, Aleš Burian, Gustav
Křivinka, Marek Štěpán, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka. V jiných částech města mají své realizace či
rekonstrukce další renomovaní architekti: Hulec, Hrůša, Pelčák, Krátký, Rudiš, Sendler, Babka, Květ, Vydrová a další.

A. Péče o kulturní památky v MPR
A.1.
počet nemovitých kulturních památek na území MPR na konci roku 2014: 182
rozloha MPR v ha: 24 ha
		
A.2.
kulturní památky v MPR, které byly na konci roku 2014 v havarijním stavu: 0
A.3.
kulturní památky v MPR, které byly na konci roku 2014 nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby
trvání tohoto stavu.
Budova bývalé tiskárny Augusta je nevyužívána již asi 15 let. Vlastník se dlouhodobě nachází v zahraničí a nereaguje
na jakékoliv snahy o diskuzi nad budoucností objektu. V současné době se o objekt zajímá investor, který by v jeho
prostorách chtěl zřídit muzeum tisku.
A.4.
kulturní památky v MPR, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu
obnovy a účelu využití

Základní informace o revitalizaci Zámeckého návrší v Litomyšli
Investor: město Litomyšl a Pardubický kraj (regionální muzeum)
Celkové výdaje: cca 500 000 000 Kč
Objekty a architektonické týmy:
Ateliér Štěpán: chrám Nalezení sv. Kříže
AP Atelier Praha: zámecký pivovar, předzámčí, první nádvoří, regionální muzeum
HŠH architekti Praha: jízdárna, kočárovna, konírna, park, horní nádvoří
Architektonická kancelář Burian – Křivinka Brno: piaristická kolej
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Zámecký pivovar
Dokončení revitalizace: květen 2014
Náklady na revitalizaci: cca 44 mil. (vč. DPH)
Autoři návrhu: AP ATELIER (Josef Pleskot, Daniel Kříž, David Ambros, Jiří Vlach)
V roce 1824 se zde sládkovi Františku Smetanovi narodil syn Bedřich. Poté pivovar čekala dlouhá léta strádání
a hledání odpovídajícího způsobu využití. Zlom přišel v roce 2000, kdy bylo rozhodnuto o jeho využití pro potřeby
YMCA. Od roku 2004 do roku 2006 zde bylo investováno cca 54 milionů Kč.
Další významnou přeměnu zaznamenal pivovar v letech 2011-2014. Hlavním cílem této etapy rekonstrukce
bylo společné užívání zámeckého pivovaru různými subjekty. Upravené sály jsou využívány k nejrůznějším
společenským událostem, a proto bylo připraveno i odpovídající gastronomické zázemí. Kapacita nových
společenských prostor je cca 200 lidí. V suterénních prostorech vzniklo nové sociální a technologické zázemí,
pod klenutým sálem také strojovna větrání sálů a kotelna. Díky nové konstrukci zastřešení, která byla vložená
mezi krov nad jižním a středním traktem, bylo možné plnohodnotně využít i prostory podkroví. Realizovány byly
dvě klubovny a zázemí s kuchyňkou, provoz depozitářů, provoz kanceláří odborných pracovníků muzea a provoz
konzervátorských dílen muzea. Dále byla v podkroví realizována ubytovna s kapacitou dalších 6 lůžek. Dispoziční
řešení navazuje na existenci průchodu z ulice Jiráskovy do zámeckého nádvoří. Na tento průchod jsou napojeny
téměř všechny společenské prostory.
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I. zámecké nádvoří
Dokončení revitalizace: leden 2014
Náklady na revitalizaci: cca 8 mil. (vč. DPH)
Autoři návrhu: AP ATELIER (Josef Pleskot, Daniel Kříž, David Ambros, Jiří Vlach)
Prostor mezi zámkem a pivovarem je pro zámecký areál velmi důležitý. V rámci projektu byla naplánována obnova
mlatových a dalších povrchů tohoto centrálního shromažďovacího prostoru návrší. Zároveň byl v plánu odvod
dešťových vod, doplnění inženýrských sítí a instalace slavnostního osvětlení. Projektanti při své práci postupovali
podle výsledků archeologického průzkumu z roku 1960. Až v průběhu záchranného archeologického výzkumu
bylo zjištěno, že v geodetickém zaměření z šedesátých let jsou hrubé chyby. Velmi vysoko byly nalezeny zbytky
štětové dlažby a historické zdi. Město Litomyšl nedostalo od NPÚ povolení k zásahu do žádných historicky cenných
konstrukcí. Bylo jasné, že od odvodnění a provedení slavnostního osvětlení se muselo ustoupit. Trasa pro plyn
a silnoproudé i sdělovací kabely se však najít musela.
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Zámecká jízdárna
Dokončení revitalizace: duben 2014
Náklady na revitalizaci: cca 35 mil. Kč (vč. DPH)
Autoři návrhu: HŠH architekti, s.r.o. (Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka)
V 70. letech minulého století proběhla rozsáhlá úprava celého objektu. Kvůli zajištění dostatečné únosnosti,
z důvodu umístění archivu do prostoru podkroví jízdárny, byl v rámci těchto úprav zbudován betonový strop a krov.
Architekti se v návrhu snažili respektovat alespoň ty části historických konstrukcí, které se nám do dnešních dní
dochovaly. Zadání bylo jasné – vytvořit z jízdárny multifunkční variabilní prostor vhodný pro pořádání koncertů,
promítání filmů, pořádání konferencí i výstav. Zvolen byl koncept nového vloženého posuvného objektu, který
může jízdárnu rozdělit, a umožnit tak rychlou proměnu funkce a akustiky. Nový objekt je složen ze dvou částí
– posuvného čela a pevného korpusu. V korpusu jsou umístěny šatny účinkujících, prostor techniků a sociální
zařízení pro hosty. Posuvné čelo pojíždí po kolejnicích v podlaze a jako paravan vymezuje prostor pro jednotlivé
akce. Tímto způsobem lze nastavit proporce prostoru, a tím i jeho akustické parametry. Podlahu tvoří praktikábly,
jenž umožňují samostatný zdvih pódia, elevaci hlediště nebo individuální členění podlahy při výstavách. Scénická
osvětlovací technika, akustické rezonátory a další potřebné prvky jsou umístěny na nezávislé konstrukci pod
stávajícím betonovým stropem sálu. Všechny nové prvky jsou navrženy jako kombinace oceli a průsvitného
laminátu lehce jantarové barvy.

–4–

Horní nádvoří
Dokončení revitalizace: květen 2014
Náklady na revitalizaci: cca 16 mil. Kč (vč. DPH)
Autoři návrhu: HŠH architekti, s.r.o. (Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka)
Horní nádvoří je prostor mezi jízdárnou, konírnou a kočárovou. Ústředním objektem tohoto prostoru je brodidlo
pro koně. V rámci revitalizace zůstal zachován předěl mezi prvním a horním nádvořím. Schodiště bylo však
nahrazeno po obou stranách rampami a odstraněna byla i nevhodně řešená zeleň s vlajkoslávou. Došlo také
k odstranění a vyčištění prostranství za konírnou včetně odstranění garáží a zprůchodnění komunikace. Brodidlo,
včetně kašny, bylo opraveno a zachováno. V rámci této části rekonstrukce byly řešeny i ohradní a opěrné zídky.
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Kočárovna
Dokončení revitalizace: květen 2014
Náklady na revitalizaci: cca 12 mil. Kč (vč. DPH)
Autoři návrhu: HŠH architekti, s.r.o. (Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka)
Poloha kočárovny je velmi výjimečná. Z tohoto důvodu je dobře, že se podařilo vymístit trafostanici i archív a vrátit tuto
budovu návštěvníkům zámeckého areálu. Přízemí kočárovny bylo adaptováno pro provoz cafeterie se sezónní expanzí
do prostoru pod širým nebem na pomezí nádvoří a přilehlé části parku. Cafeterie umístěná do tohoto místa bude živým
protipólem funkcí kolem hlavního vjezdu do zámeckého areálu. Druhé patro je využito pro kancelář správce zámeckého
areálu a také pro program Škola na zámku.
V celém objektu byly odstraněny dodatečně vložené příčky a novodobé schodiště. Nově byly vloženy hmoty pro
sociální zázemí kavárny. Vyřešena byla také nešťastná úprava vnějšího vzhledu kočárovny ze 70. let minulého století.
Architektonická kancelář HŠH odstranila dekorativní římsy, a tím nepatrně opticky snížila celkovou výšku. Fasáda byla
zároveň opatřena vápenným světlým štukem. Cílem bylo sjednotit vzhled kočárovny s ostatními stavbami, se kterými
vytvářel ucelenou konfiguraci již v minulosti.
Do rehabilitovaného prostoru bývalé kočárovny jsou vloženy nové hmoty v místech, kde kdysi stávaly kočáry – dnes
představují nezbytné zázemí kavárny. Tyto prvky jsou materiálově odlišeny od stávající stavby a jsou vyrobeny z laminátu.
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Konírna
Dokončení revitalizace: leden 2014
Náklady na revitalizaci: cca 3 mil. Kč (vč. DPH)
Autoři návrhu: HŠH architekti, s.r.o. (Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka)
V tomto objektu došlo především k vymístění dílny a rekonstrukci uvolněných prostor. Zde bude po ukončení
výběrového řízení na dodavatele dětského programu umístěn labyrint, který hravou a zábavnou formou přiblíží
dětem historii města Litomyšl. Ve zbylé části objektu bude i nadále umístěn depozitář Státního okresního archívu
se sídlem v Litomyšli.

Stáj
Dokončení revitalizace: leden 2014
Náklady na revitalizaci: cca 4 mil. Kč (vč. DPH)
Autoři návrhu: HŠH architekti, s.r.o. (Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka)
Umístění veřejných toalet bylo v objektu stáje zachováno. Slouží jako kapacitní rezerva pro větší kulturní
a společenské akce. Zároveň jsou k dispozici návštěvníkům parku a ostatních venkovních prostor na zámeckém
návrší. Vnitřní dispozice objektu byla upravena tak, aby kabina pro imobilní občany mohla sloužit jako sezónně
přístupné WC pro širokou veřejnost a to i v případě, že bude hlavní část objektu uzavřena.
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Piaristická kolej
Dokončení revitalizace: květen 2014
Náklady na revitalizaci: cca 59 mil. Kč (vč. DPH)
Autoři návrhu: Architektonická kancelář Burian – Křivinka (Aleš Burian, Gustav Křivinka, Radka Neumanová)
Do roku 2003 sloužil klášter k ubytování studentů pedagogické školy, od té doby ho využívala Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice. I vzhledem k historickým souvislostem považoval investor další využití koleje pro vzdělávání
za optimální. Součástí projektu je i dostavba objektu na nároží Jiráskovy a Zámecké ulice. Na tomto místě stály
v dřívější době domy, dnes je zde proluka – tedy z urbanistického hlediska jakási vada. Také proto zde architekt
Aleš Burian navrhl částečně zapuštěnou dvoupodlažní stavbu s malým pavilónem v úrovni podkroví, která
pomůže urbanisticky dořešit a ukončit vztahy v území, a navíc poskytne fakultě další potřebné prostory. Zároveň
zde vznikne Nová městská síň, ve které bude možné organizovat nejen svatební obřady, ale i další společenské či
vzdělávací akce. Z tohoto důvodu je původní zásobovací vstup do koleje z nároží Jiráskovy a Zámecké upraven
bezbariérově a umožní průchod až do Klášterních zahrad.
V historické budově koleje jsou umístěny provozy těchto ateliérů: Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru,
Ateliér papíru, knižní vazby a dokumentů, Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita. Ve zbývající části jsou
ubytovací prostory pro studenty fakulty restaurování s celkovou kapacitou 26 lůžek.
Při přípravě projektů na zámeckém návrší byla doporučena vzájemná součinnost koleje a sousedního chrámu
při určitých příležitostech – především koncertech či slavnostních bohoslužbách. Právě z tohoto důvodu došlo
k oddělení provozu školy od provozu pro veřejnost. Nové sociální zařízení v přízemí západního křídla vedle
Očistcové kaple je totiž možné za určitých podmínek využívat i pro návštěvníky společenských akcí v kostele.
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Chrám Nalezení sv. Kříže
Dokončení revitalizace: květen 2014
Náklady na revitalizaci: cca 80 mil. Kč bez DPH
Autoři návrhu: Ing. arch. Marek Štěpán, akad. arch. Vanda Štěpánová
„Klíčem k architektonickému konceptu kostela se stala jeho pohnutá historie,“ říká autor návrhu rekonstrukce
Marek Štěpán a dále vysvětluje: “Nádech zmaru, který je v kostele přítomen, je vlastně fascinující. Jakoby se zde
setkávala masivnost hmoty s její dočasností, velikost myšlenek s jejich křehkostí, budování s ničením. Svým
způsobem je zde zapsán i souboj křesťanství s komunismem.“
Kostel za dobu své historie 4x vyhořel, v roce 1958 byl poprvé oficiálně konstatován jeho havarijní stav a minulý
režim nepodnikl žádné zásadní kroky k jeho záchraně – v roce 1968 byl chrám uzavřen. Přesto, že jde o jednu
z nejvýznamnějších dominant města Litomyšl, byl kostel několik desetiletí nepřístupný, zdevastovaný a postupně
ještě více chátral. Po sametové revoluci byl obnoven plášť kostela, ale na celkovou rekonstrukci chyběly finanční
prostředky.
Chrám má i nadále převážně sakrální charakter. Nabízí možnost ztišení, modlitby, církevních obřadů a slavností.
Souběžně s tím jsou zde však přidány další funkční roviny – kulturní a turistické. Konkrétně stálá expozice
sakrálního umění královéhradecké diecéze se symbolickou lávkou, vyhlídková terasa v prostoru mezivěží, krypta
uzpůsobena pro současné výtvarné autorské duchovní intervence apod. Prostor bude využit rovněž pro pořádání
koncertů, divadelních představení a liturgických seminářů. Veškeré nátěry stěn jsou provedeny monochromaticky
v šedé barvě. Tato barva je připomínkou pohnuté historie kostela a jeho čtyř požárů. Původní mobiliář a oltáře
byly pietně restaurovány. Podlaha je nově tetována bronzovými nápisy, které připomínají nejdůležitější události
místa. Na svých místech také zůstala řada starých nápisů. V podlaze je vložen elektricky otvíravý bronzový vstup
do krypty. Do prostoru vstupní věže je vloženo nové kruhové dřevěné schodiště vedoucí na novou vyhlídkovou
terasu nad vstupem. Z této terasy je nádherný výhled na zámek. Přes transept vede nově vložená ocelová lávka,
která je součástí expozice.
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Regionální muzeum v Litomyšli
Dokončení revitalizace: červen 2014
Náklady na revitalizaci: cca 81 mil. Kč
Autoři návrhu: AP ATELIER (Josef Pleskot, Daniel Kříž, Jiří Vlach, Jan Mudra, Eva Vízková)
Budova někdejšího piaristického gymnázia, uznávaného centra vzdělanosti, která vstoupila do nejširšího povědomí
díky Filosofské historii od Aloise Jiráska, jenž zde také působil jako profesor, byla kompletně zrekonstruována
na základě projektu vypracovaného architektem Josefem Pleskotem. Plochy určené pro návštěvníky byly
dvojnásobně zvětšeny a kromě stálé expozice „Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“ jsou k vidění částečně
zakonzervované domy, sklepy a dokonce prastaré cesty z období 14. až 17. století, které byla odhaleny v průběhu
záchranného archeologického průzkumu.
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Dům čp. 173 na Šantově náměstí
městský dům nacházející se v exponované lokalitě v MPR byl kompletně zrekonstruován.

Dům čp. 122
na Smetanově
náměstí
Objekt sice není zapsán na seznamu
nemovitých kulturních památek, nicméně
se jedná o velice kvalitní architekturu, která
prošla kompletní a velmi citlivou revitalizací.
V domě funguje lékárna U anděla strážce a je
zde významně zastoupena i ubytovací funkce.

A.5.
v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 ke zrušení prohlášení za kulturní památku s uvedením důvodu:
žádný objekt
A.6.
v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 k prohlášení za kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika
případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku:
žádný objekt
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B. Péče o ostatní objekty v MPR
B.1.
Uveďte budovy v MPR, které jsou ke konci roku 2014 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu –
rodinné domy, veřejné či církevní budovy, atd.) včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.
žádná budova není v havarijním stavu
B.2.
Uveďte budovy v MPR, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu
obnovy a účelu využití.
Na území MPR je jen nepatrné množství objektů, které nejsou kulturní památkou – za rok 2014 není možné uvést
takovýto objekt
B.3.
Uveďte budovy v MPR, které byly v roce 2014 demolovány s uvedením důvodu demolice (bez rozdílu vlastníka či
charakteru objektu – rodinné domy, veřejné či církevní budovy, atd.).
žádná demolice

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR
C.1.
Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR (např. povrchy komunikací, veřejné osvětlení,
městský mobiliář, stav zeleně apod.) do roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech 2004–2014 podniknuty
ke zlepšení stavu.
Veřejná prostranství jsou ve velké míře opravena, osazena svítidly, mobiliářem, s vhodnými povrchy komunikací
a s udržovanou zelení v parcích (např. Klášterní zahrady). Jedinou výjimkou je ulice Vodní valy, kde je povrch
komunikace asfaltový. Města však uspělo s touto lokalitou v grantovém řízení uspořádaném Nadací Proměny
a v současné době je zpracovávána projektová dokumentace týmem, který vzešel z architektonické soutěže.
Projekt „Obnovy nábřeží Loučné“ v ceně cca 30 mil Kč bude zahájen v průběhu roku 2015 a dokončen v roce 2016.

Zde je několik konkrétních případů realizací v uvedeném časovém období:

Máchadlo
kompletní rekonstrukce a kultivace okolního veřejného prostoru dle návrhu architekta Aleše Buriana
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Předzámčí
prostor mezi zámkem, Piaristickým chrámem, Zámeckým pivovarem a Regionálním muzeeem v Litomyšli
byl nově kultivován dle návrhů architekta Josefa Pleskota. Vznikl zde zcela nový veřejný prostor – jakési nové
náměstí.

Dvůr Pedagogické školy
díky rekonstrukci Aleše Buriana vznikl na dvoře Pedagogické školy nový veřejný prostor s vodním prvkem
a lavičkami
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Anglický park v zámeckém areálu
dle projektu architektonické kanceláře HŠH Architekti byl kultivován anglický park v Zámecké zahradě, demontován betonový amfiteátr, obnoven doposud zatrubněný potok a přibyly nové vodní plochy
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Obnova aleje filozofů
obnova stromů v Jiráskově ulici (náhrada starých a nemocných kaštanů takovými kultivary, které lépe odolávají napadení klíněnkou)

Prostor pod muzeem
Rekonstrukcí Regionálního muzea v Litomyšli došlo k vytvoření nového veřejného prostoru. Ve svahu byly
vytvořeny jakési stupně, které lákají k posezení. V rámci akce Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny budou
v tomto prostoru umístěny lehátka a zřízeny „sluneční lázně“.
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Instalace uměleckých objektů ve veřejném prostoru
– trvalé: Magdalena Jetelová Židle (Klášterní zahrady), Jasan Zoubek – Šik (Klášterní zahrady), Olbram Zoubek (francouzská zahrada), Olbram Zoubek (Klášterní zahrady), Václav Cigler Sloup s odraznou plochou
(chrám Nalezení sv. Kříže)
– dočasné: projekt Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota, projekt Lázeňské lavičky – instalace umělecky
ztvárněných laviček na veřejných prostranstvích v rámci Otevírání Lázeňské sezóny, kříže v Klášterních
zahradách – restaurování a osazení artefaktů na obvodové zdi v místě bývalého hřbitova, Neviditelná věž
Zdeňka Fránka, DNA na soukromém objektu…
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Plánované akce:
obnova nábřeží řeky Loučné: projekt Nadace Proměny – obnova zeleně, rekonstrukce komunikace, rekonstrukce
dětského hřiště, obnova veřejného parku

vodní prvek na náměstí: zpracován návrh
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C.2.
Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR do konce roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech
2004–2014 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací
a dobrovolníků, atd.).
Největším problémem MPR z hlediska životního prostředí, stejně jako ve většině ostatních sídelních útvarů,
je zatížení automobilovou dopravou a nedostatek parkovacích ploch, které by byly za hranicí MPR, a přesto
v docházkové vzdálenosti.
Výrazným zlepšením z hlediska chodců byla realizace úprav zámeckého předpolí, které se stalo obytnou zónou
s předností chodců a omezenými parkovacími kapacitami. Na nově upravené ploše probíhají různé společenské
akce (např. zahájení Lázní ducha, Zámecké návrší: otvíráme!), v adventním čase zde byl umístěn hlavní vánoční
strom a další.
Z jiných lokalit lze zmínit např. „Loučení s Loučnou špinavou“ – akce Generace 89 nebo akce Den země, Farmářské
trhy, Den medu a další.
Velmi využívané jsou v Litomyšli také kontejnery na tříděný odpad – motivací může být nižší poplatek za svoz
odpadu, který je „způsoben“ prodejem tříděného odpadu.
Probíhá také velká rekonstrukce čistírny odpadních vod a vyměněny jsou i kanálové vpustě.

– 21 –

C.3.
Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2014 a uveďte hlavní investiční akce v MPR v letech 2004–2014
(kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení, atd.).
Technická infrastruktura je průběžně obnovována. V rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší byla kompletně
obnovena infrastruktura v této lokalitě. Kompletní rekonstrukce povrchů proběhla v uvedeném období také
v Mariánské ulici.
V přípravě je rekonstrukce sítí v ulici Vodní valy.
Z přepravní firmou se podařilo vyjednat odklon kamionové dopravy pryč z Litomyšle (chráníme památku UNESCO).
Dohodnuto je i trasování budoucí rychlostní komunikace R35 ve vzdálenější variantě od města Litomyšl.

Mariánská ulice
došlo ke kompletnímu předláždění této ulice nedaleko zámeckého návrší
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR
Městský mobiliář
Veřejná prostranství v historickém jádru města jsou postupně kultivována. Na tomto projektu se podíleli
architekti Aleš Burian, Gustav Křivinka, Eva Eichlerová a Zdeňka Vydrová. Největšími zásahy jsou jezdecké
schody k děkanskému kostelu, změny ve skladbě původních dlažeb na Toulovcově a Šantově náměstí a osazení nového mobiliáře dle návrhu architekta Aleše Buriana.
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Městský informační systém
Informační tabule a stojany jsou realizovány dle návrhů architekta Aleše Buriana v součinnosti s jeho projektem, který vypracoval na řešení rekonstrukce zádlažeb v historickém jádru města.

Lázeňské lavičky
Velmi oblíbený projekt souvisí s akcí Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny. Výtvarníci umělecky ztvárňují lavičky,
které jsou rozmísťovány po tzv. lázeňské kolonádě. Každý rok přibyde několik laviček, které zkrášlují prostor MPR.
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Informační systém na zámeckém návrší
Řešení informačního systému v nově revitalizované lokalitě zámeckého návrší je v přípravě od roku 2014.
Plánovaná realizace v roce 2015. V současné době probíhají nelehká jednání se zástupci památkové péče.

Infocentrum v zámeckém pivovaru
Rekonstrukce infocentra proběhla v rámci 1. etapy rekonstrukce Zámeckého pivovaru dle návrhu architekta
Josefa Pleskota. Nabízí návštěvníkům nejen všechny běžné služby IC, ale také možnost v klidu si odpočinout
při kávě či vínu přímo v prostorách IC, případně na dvorečku zámeckého pivovaru. Má ideální polohu – přímo
při vstupu do zámeckého areálu.
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Infocentrum Litomyšl na Smetanově náměstí
Infocentrum je provozováno soukromým subjektem od roku 1993. V roce 1995 se stalo členem Asociace turistických informačních center České republiky. Provozuje stálou pobočku na Smetanově náměstí a sezónní
pobočku v budově zámeckého pivovaru u vstupu do zámeckého areálu, která je otevřena v období hlavní
turistické sezóny, tedy od dubna do září. Informační centrum úzce spolupracuje s městem Litomyšl a jednotlivými kulturními subjekty, například na vydání tradičního ročního kalendáře akcí.

Naučné stezky
• Stezka staletími – vydána propagační brožura, která provede návštěvníky nejvýznamnějšími dominantami
města.
• Prohlídky města – Informační centrum Litomyšl nabízí návštěvníkům tematické prohlídky města zaměřené zejména na území MPR.
• Architektonické prohlídky – příspěvková organizace Zámecké návrší nabízí návštěvníkům MPR tematické prohlídky po užším území Zámeckého návrší a jeho nově zrekonstruovaných objektech (Piaristický chrám, Zámecký pivovar, jízdárna, konírna, kočárovna).
• Prohlídky města s rytířem Toulovcem – zážitkové prohlídky po MPR.
• Škola na zámku – zážitkové výukové programy pro základní a střední školy. Programy se odehrávají v nově zrekonstruovaných prostorách na zámeckém návrší a věnují se zejména historii a kulturnímu bohatství města a zejména MPR.
• Dětský program – autonomní program pro dětské návštěvníky Zámeckého návrší. Formou jednotlivých interaktivních zastavení provede děti lokalitou Zámeckého návrší a jeho historií. Tento program bude dokončen
na jaře příštího roku.
• Archeologická instalace včetně modelů vývoje území zámecké akropole – instalováno v nově realizovaných
prostorách Regionálního muzea v Litomyšli.

Architektonické prohlídky

Architektonické prohlídky
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Archeologická instalace v prostorách Regionálního muzea v Litomyšli.

Škola na zámku
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Litomyšlské stezky
Na www.litomysl.cz jsou v sekci Turista a volný čas ke stažení tyto stezky:

Stezka po stopách Bedřicha Smetany

Putování po litomyšlských muzeích a galeriích

Stezka po bronzových deskách

Putování za sochami a pomníky v Litomyšli

Putování po litomyšlských kostelích

Wifi zdarma
Na vybraných turisticky zajímavých místech zřídilo město Litomyšl v roce 2014
možnost připojit se k wifi zdarma. Jde například o oblast zámeckého návrší,
Klášterní zahrady, autobusové nádraží, koupaliště apod.
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D.1.
Počet trvalých obyvatel v roce 2004 v MPR
údaj není sledován
Počet trvalých obyvatel v roce 2014 v MPR
údaj není sledován
D.2.
Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má provozní dobu atp.

Informační centrum v Litomyšli zřízeno je. Jde o soukromý subjekt, který provozuje celoroční IC na Smetanově náměstí a sezónní IC v zámeckém pivovaru.
Dotace města Litomyšl na provoz IC je cca 900 tisíc Kč
ročně.
Otevírací doba (v hlavní turistické sezóně – duben až
září):
• Po-Pá 8.30-18.00
• So 9.00-14.00
• Ne 9.00-14.00
Otevírací doba (mimo sezónu – říjen až březen):
• Po-Pá 8.30-17.00
• So 9.00 – 12.00
Sezónní pobočka turistického infocentra v zámeckém
areálu otevřena:
• duben a říjen: So-Ne 9.00-16.00
• květen: Po 10.00-15.00, Út-Ne 9.00-17.00
• červen až srpen: Po 9.00-16.00, Út-Ne 9.00-17.00
• září: Po 10.00-15.00, Út-Pá 9.00-16.00, So-Ne 9.0017.00
Služby IC Litomyšl
• informace o městě, památkách
• zprostředkování ubytování v Litomyšli a okolí
• informace o možnostech stravování
• turistické informace o regionu
• informace o vlakových a autobusových spojích
• zprostředkování průvodcovských služeb městem
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• prohlídky zámku a muzeí
• přehled kulturních akcí v Litomyšli, okolních městech a v Praze
• předprodej vstupenek do vybraných kulturních
zařízení
• spoluorganizace akcí
• předprodej vstupenek sítě TICKETART na muzikály, divadla, opery, koncerty, atd. v ČR
• předprodej vstupenek sítě TICKETSTREAM na kulturní a sportovní akce v ČR i zahraničí
• předprodej vstupenek sítě TICKETPRO na kulturní
a sportovní akce v ČR i zahraničí
• předprodej vstupenek sítě TICKETPORTAL na kulturní a sportovní akce v ČR i zahraničí
• předprodej vstupenek sítě EVENTIM.CZ na kulturní a sportovní akce v ČR i zahraničí
• předprodej vstupenek sítě VSTUPENKY.CZ na kulturní a sportovní akce v ČR
• kopírování formátu A3, A4
• faxové služby
• scanování
• zajištění TAXI
• přehled ubytování v České republice
• databanka prodejen, podniků a služeb ve městě
a okolí
• internet pro veřejnost (1 Kč = 1 min)
• vyhledávání nejvhodnější trasy autoturistům
• vyhledávání v telefonním seznamu
• prodej mládežnické karty EURO 26
• prodej mezinárodních autobusových jízdenek
Student Agency

D.3.
Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR v roce 2014 a s jakým zaměřením (kulturně
výchovným, společenským, atd.).
Kočárovna: Škola na zámku, cafeterie, coworking
Zámek: zakoupen nový schodolez

Jízdárna: společenský a hudební multifunkční sál

Konírna: zázemí pro dětský program

Chrám Nalezení sv. kříže: sakrální prostor, expozice Andělé na návrší, Dětský program, turistická vyhlídka,
zpřístupněna krypta, prostor pro soudobé umění

I. nádvoří

Zámecký park: odpočinková zóna s možností pořádání
menších divadelních představení či koncertů
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Horní nádvoří

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany:
koncertní sál, nahrávací studio

Předzámčí: místo pro setkávání a pořádání nejrůznějších
kulturních akcí

Zámecký pivovar: Škola na zámku, společenské
a kulturní sály, bezbariérové ubytování

Piaristická kolej: Fakulta restaurování univerzity
Pardubice – dílny, ubytování, učebny

Bývalé Piaristické gymnázium: dnes Regionální
muzeum v Litomyšli – expozice, přednáškové sály
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D.4.
Charakterizujte občanské vybavení v MPR (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní
zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období).
Litomyšl má velmi bohatou nabídku občanské vybavenosti, která se neustále rozrůstá. Jediným trvalým
problémem je nabídka záchytných parkovacích ploch vně MPR, která by byla v docházkové vzdálenosti od centra
města. Máme vypracovánu studii využití zúženého průtahu I/35 ve prospěch parkovacích stání. V rámci projektu
obnovy nábřeží řeky Loučné bude dokonce zrealizována nová lávka pro pěší, která zkrátí docházkovou vzdálenost
z této lokality do historického jádra. Kompletní projekt je připraven na zkapacitnění parkovací plochy na okraji
MPR (ul. Zahájská – parkovací objekt od arch. Z Fránka). Je vypracována studie podzemního parkingu v areálu
firmy Kubík na okraji MPR (ul. Zámecká – arch. Burian).
Ubytování
Na webu www.litomysl.cz v sekci ubytování lze dohledat celkem 41 ubytovacích zařízení různých kategorií.
V Litomyšli je jeden ze tří čtyřhvězdičkových hotelů v Pardubickém kraji – Hotel Aplaus.
Za zmínku stojí i ubytování v Evropském školicím centru – přímo v památce UNESCO mohou zájemci zvolit bydlení
v apartmánech či hostelového typu. V nabídce nechybí ani agropension či ubytování v kempu. Velké množství
ubytovacích kapacit se nachází přímo v MPR, případně v její docházkové vzdálenosti.
Stravování
Na webu www.litomysl.cz najdete nabídku více než 50 stravovacích zařízení. Ve městě M. D. Rettigové má jídlo
zvláštní postavení. Každoročně se pořádají i Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové, jejichž součástí je i tzv.
gurmánská pouť po restauracích, které se do této akce zapojí.
Vyhlášenou kuchyní disponuje Hotel Aplaus, specifickou atmosféru lze nalézt v hostinci U Černého orla,
vyhledávaná je i alternativní restaurace Rettigovka, Literární kavárna Na Sklípku či Čokokafé.
Kulturní zařízení
Na www.litomysl.cz dohledáte celkem 36 kulturních zařízení. Litomyšl je městem kultury a je to znát na každém
kroku. Kromě takových skvostů jako jsou sály Státního zámku Litomyšl lze vyzdvihnout i Městkou galerii Litomyšl,
která disponuje velmi bohatým sbírkovým fondem. Za vidění stojí i nové expozice v revitalizovaném Regionálním
muzeu v Litomyšli. Důležitou roli v kulturním životě města hrají i soukromé galerie: Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie
Miroslava Kubíka, Galerie de Lara, Galerie Kroupa apod. Kulturní počiny organizují i některé kavárny: Kafíčko, Bobo
café, Mandala, Café bar Underground apod. Nezastupitelnou roli hraje i Music Club Kotelna, který v letošním roce
slaví 20. výročí od svého založení.
Tělovýchovná – sportovní – zařízení
Na webu města Litomyšl naleznou zájemci více než 30 odkazů na nejrůznější sportovní zařízení – tedy místa,
na které lze přijít a sportovat. Mezi architektonicky oceňované stavby patří například Městská sportovní hala,
Městský bazén či sportovní areál Černá hora se zastřešeným zimním stadionem, koupalištěm, Tenisovou halou
SPORT, volejbalovými i tenisovými kurty. Mezi oblíbené patří i A-kart aréna Litomyšl, areál vodních sportů
v Nedošíně, sportovní areál za Sokolovnou či jízdárna a hřebčín v Suché.
Některé sportovní zařízení se nacházejí v památkově chráněných objektech – např. posilovna Evropského
školicího centra v zámeckém pivovaru, tělocvična v pedagogické škole, Golf 59 v jednom z měšťanských domů
na Smetanově náměstí apod.
Zdravotnická zařízení
V Litomyšli je jedna z pěti nemocnic v Pardubickém kraji. Její součástí je také léčebna dlouhodobě nemocných,
která se nachází v tzv. vile Klára, nedaleko zámeckého areálu.
Také celá řada praktických i odborných lékařů má své ordinace v památkově chráněných objektech.
Parkování, dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost MPR je zajištěna místními komunikacemi s omezením vjezdu nákladních vozidel. Na většině
MPR je dopravním značením zřízena obytná zóna, která umožňuje smíšený a bezpečný pohyb chodců a jízdu
cyklistů a motorových vozidel. Místní komunikace jsou vybaveny prvky pro zpomalení jízdy vozidel a bezbariérový
pohyb subjektů se sníženou schopností orientace a pohybu. Místní komunikace jsou dlážděné s rozlišením
povrchu jízdních pruhů a odstavných ploch.
Parkovací plochy v MPR jsou zřízeny v dostatečné kapacitě. Obrátkovost vozidel je zajištěna formou zpoplatněného
stání nebo časově omezeného stání. Pro potřeby dlouhodobého stání a odstavení turistických autobusů může
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sloužit dostatečně kapacitní odstavné parkoviště v ulici T. G. Masaryka. Za účelem vystoupení a nastoupení turistů
je zřízena zastávka autobusu na středové části centrálního náměstí v dosahu jednotlivých objektů MPR. Přehled
parkovacích ploch je volně dostupný na oficiálních webových stránkách města www.litomysl.cz.
Přírůstky:
Apartmány na zámeckém návrší (v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší)
Parkovací plochy Jiráskova ulice a kultivace komunikace
Royal Coffee
Kafeterie v kočárovně
Kavárna Hraběnka
Kavárna Muzeum
Beer Bar
Cafe Kubík
Bobo café

D.5.
Úroveň propagace Programu regenerace MPR na webových stránkách města, prezentace MPR a kulturních památek,
nacházejících se ve městě, na webových stránkách města – informace pro návštěvníky MPR; informace občanům
obcí a měst s MPR týkající se státní památkové péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz
na příslušné www.stránky.
Město Litomyšl spravuje obsáhlý portál www.litomysl.cz jehož součástí jsou také informace o kulturních
památkách, doporučené prohlídky města, o grantových titulech souvisejících s Programem regenerace MPR
a MPZ a mnoho dalších informací. Informace týkající se státní památkové péče a programů na obnovu kulturních
památek jsou vyvěšovány do sekce „Aktuality z města“ či „Aktuality z Městského úřadu“.
V současné době jsou připravovány také stránky www.zameckenavrsi.cz, jejichž hlavním cílem bude prezentovat
a informovat o objektech a institucích, které se nacházejí na zámeckém návrší.

E. Společenský život
E.1.
Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci
či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením jejich
konkrétních aktivit v roce 2014.
Spolkový život ve městě má bohatou tradici. Již v 19. století zde vzniká řada významných sdružení, například
Spolek paní a dívek kolem M. D. Rettigové, ostrostřelecký spolek, pěvecký spolek Vlastimil nebo Spolek divadelních ochotníků. Zcela unikátním sdružením byl spolek nazývaný Hnízdo Kosů litomyšlských, čistě humoristické sdružení, s vlastní hymnou, praporem a humoristickým časopisem Kosí zobák. Řada z nich ve městě
působí dodnes.
Výběr nejvýznamnějších, které působí na území města a jejich činnost v rámci propagace památek MPR je
uveden v následujícím přehledu2:
• Junák svaz skautů a skautek – středisko Litomyšl – skautský sněm
• Rodinné centrum Litomyšl – vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek – maškarní průvod
• Zámecké návrší p.o. – Vyvalte sudy, Škola na zámku, Architektonické prohlídky, Otevírání ZN

1
2

Litomyšl průvodce městem. Praha; Litomyšl: Paseka, 2002.
MěÚ Litomyšl, fond: Strategický plán rozvoje města. Strategický plán rozvoje města na léta 2008 – 2015.
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• Smetanova Litomyšl o.p.s. – Smetanova Litomyšl, Smetanova výtvarná Litomyšl, Gastroslavnosti M. D. Rettigové, Zámecké sklepení v moci Pekelné, expozice soch O. Zoubka, expozice Srdce pro Václava Havla,
Otevírání ZN
• ZUŠ – houslové kurzy, Interpretační kurzy
• Evropské školicí centrum o.p.s. – kongresová turistika
• Smetanův dům p. o. – Vyvalte sudy narodil se nám Bedříek, Otevírání ZN
• Informační centrum
• Městská knihovna – přednášky – piaristický kostel, návrší, archeologie na návrší apod.
• Litomyšlský symfonický orchestr
• Spolek patchworku Litomyšl, o. s. – reprezentace města v zahraničí, výstavy
• Dobré divadlo – koncerty a divadla v Zámecké jízdárně, Prohlídky města s rytířem Toulovcem
• Mužský pěvecký sbor Litomyšl – účast na koncertu litomyšlských sborů – 1. koncert v piaristickém chrámu
• Ochotnický divadelní spolek Filigrán – divadelní představení v Zámeckém divadélku
• Sbor paní a dívek v Litomyšli + Spolek paní a dívek - hlavní náplní je sborový zpěv, společenské a charitativní akce s touto činností spojené, účast na Lázních ducha, na koncertu litomyšlských sborů
• Smíšený pěvecký sbor Vlastimil o. p. s. - sbor patří k nejstarším pěveckým sborům v širokém okolí
• Zámecké divadlo Milislav
• KOS – pěvecký sbor studentů pedagogické školy
• Městská galerie, Regionální muzeum v Litomyšli, Galerie Miroslava Kubíka, Galerie Kroupa, Galerie Zdeněk
Sklenář, White gallery, Ateliér DUKE Bohemia – Smetanova výtvarná Litomyšl
• Fakulta restaurování a konzervačních technik – centrum pro restaurování, pravidelné konference o muzejnictví a památkové péči v EŠC
• Farní charita – čaje o páté, divadla
• Občanské sdružení Plenér venkov – výstava v zámeckém pivovaru, zachycení památek Litomyšle, mezinárodní letní workshop malířů
• Galerie Sofia – výstavy
• Kavárna Mandala – přednášky, autorská čtení, koncerty
• Majáles – běh pro život Klášterní zahrady, průvod masek městem
E.2.
Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd.).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archimyšl – oslava Světového dne architektury
Lázně ducha – zahájení litomyšlské lázeňské sezóny
Otevírání Zámeckého návrší
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek
Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové
Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl
Smetanova výtvarná Litomyšl
Oslavy narození Z. Kopala
Konference Kopal
Diecézní pouť v Litomyšli
Sbírka na živé zvony
Tradiční jarmark na náměstí
Výročí setkání sedmi středoevropských prezidentů
Výstava Trojúhelník v zámecké jízdárně
Výstava kamélií
Architektonické prohlídky
Noc kostelů
Mezinárodní interpretační kurzy a Setkání přátel komorní hudby
Mezinárodní houslové kurzy
Toulovcovy prázdninové pátky
Mladá Smetanova Litomyšl
Dny otevřených dveří památek
Adventní trh
Opera pod májovým nebem
Rozsvícení vánočního stromu
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Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek

Zámecké návrší: otvíráme!

Skautský sněm

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové

Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl

Mezinárodní houslové kurzy
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Zámecké sklepení v moci pekelné

expozice Srdce pro Václava Havla

Stálá expozice soch O. Zoubka

Městská knihovna

Divadelní společnost Jožina Janouškay

Miniaturní divadlo
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Sbor paní a dívek

Smíšený pěvecký sbor Vlastimil

KOS – pěvecký sbor studentů pedagogické školy

Městská galerie

Regionální muzeum v Litomyšli

Galerie Miroslava Kubíka
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White gallery

Smetanova výtvarná Litomyšl

Fakulta restaurování a konzervačních technik

Majáles

Mladá Smetanova Litomyšl

Opera pod májovým nebem
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Archimyšl – oslava Světového dne architektury

Oslavy narození Z. Kopala

Zahájení III. litomyšlské lázeňské sezóny

Starodávný jarmark na Smetanově náměstí

Výročí setkání sedmi středoevropských prezidentů

Noc kostelů
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Toulovcovy prázdninové pátky

Výstava kamélií

Sbírka na živé zvony

Dny otevřených dveří památek

Adventní trh

Kurz renesančního sgrafita
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E.3.
Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků
na obnově památek v roce 2014 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů).

Instalace skleněného výtvarného díla od Václava
Ciglera v Piaristickém chrámu
donátorem realizace díla je Jiří Mach z Litomyšle
(2 mil. Kč)

Sbírka na zvony
Sbírka byla zahájena 1. února 2014 a je na dobu
neomezenou. Město Litomyšl vypsalo tuto sbírku
na výrobu a instalaci tří nových zvonů do Piaristického chrámu. Původní zvony byly sejmuty a zničeny
v roce 1942. Od té doby je kostelní věž prázdná.

Instalace plastiky s názvem Šik od Jasana Zoubka Šantovo náměstí - dům čp. 173
v Klášterních zahradách
rekonstrukce objektu v exponovaném území MPR,
donátory byli manželé Režovi a Zoubkovi (odhadem investorem soukromý subjekt (neveřejná informace)
několik set tis. Kč)
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Lékárna u Anděla strážce
rekonstrukce památkově chráněného objektu
na území MPR, investorem soukromý subjekt (neveřejná informace)

Savitar
rekonstrukce památkově chráněného objektu
na území MPR, investorem soukromý subjekt (neveřejná informace)

Daniel Pešta – videoartová instalace se
sociální tematikou v Zámecké jízdárně
Výstava I was born in your bed – investorem sám umělec

Prodej významných hrobů
architektonicky významné náhrobky, které nejsou
využívány, nabídlo Město za symbolickou cenu privátním subjektům s tím, že do stanovené doby musí
být zrestaurovány

Výstavní panely do objektu Zámecké jízdárny
investorem skupina ČEZ

Smetanova výtvarná Litomyšl
již třetím rokem je hlavním mecenášem výstav
Smetanovy výtvarné Litomyšle, které se odehrávají
v prostorách zrekonstruovaného Zámeckého pivovaru soukromý subjekt Bohemian Heritage Fund
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově
památkových objektů v roce 2014:
F.1.
Částka z rozpočtu města, věnovaná na obnovu památek v roce 2014 a v kolika případech (údaje uveďte zaokrouhleně):
- celkem na území města: 13 akcí - 3.600 tis. Kč
- z toho na území MPR: 13 akcí - 3.600 tis. Kč
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR): 0 akcí
Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu města, věnovaná na obnovu památek v roce 2014 činí z celkovéh
rozpočtu obce: 1,2 %
Částka z rozpočtu města, věnovaná na obnovu památek v roce 2013 a v kolika případech (údaje uveďte zaokrouhleně):
- celkem na území města: 16 akcí - 9.800 tis Kč
- z toho na území MPR: 16 akcí - 9.800 tis Kč
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR): 4 akce - 117 tis Kč
Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu města, věnovaná na obnovu památek v roce 2013 činí z celkového
rozpočtu obce: 3,4 %
F.2.
Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR v roce
2014 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy
připravovaných v Programu regenerace MPR na rok 2014, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2014.
390 tis. Kč na akci: restaurování sgrafit na zámeckém pivovaru
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Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR v roce 2013 s uvedením konkrétní akce.
134 tis. Kč na akci: městský dům Smetanovo nám. čp. 32
117 tis. Kč na akci: městský dům Smetanovo nám. čp. 33
97 tis. Kč na akci: městský dům Smetanovo nám. čp. 42
42 tis. Kč na akci: městský dům Smetanovo nám. čp. 45
F.3.
Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uveďte zda bylo požádáno na rok 2014 o finanční prostředky z jiných zdrojů
a zda-li byly finanční prostředky získány a využity.
7 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – pivovar, zdroj IOP
0,7 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – I. nádvoří, zdroj IOP
4,4 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Kočárovna, zdroj IOP
0,3 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Konírna, zdroj IOP
3,9 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Jízdárna, zdroj IOP
9,5 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Horní nádvoří, zdroj IOP
16 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Piaristický kostel, zdroj IOP
10,3 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Piaristická kolej, zdroj IOP
6,7 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Park, zdroj IOP
4,5 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Předzámčí, zdroj IOP
1,7 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Stáj, zdroj IOP
Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uveďte zda bylo požádáno na rok 2013 o finanční prostředky z jiných zdrojů
a zda-li byly finanční prostředky získány a využity.
12,3 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – pivovar, zdroj IOP
2,2 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – I. nádvoří, zdroj IOP
4,7 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Kočárovna, zdroj IOP
0,2 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Konírna, zdroj IOP
6,5 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Jízdárna, zdroj IOP
2,4 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Horní nádvoří, zdroj IOP
24,5 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Piaristický kostel, zdroj IOP
19,9 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Piaristická kolej, zdroj IOP
10,6 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Park, zdroj IOP
13,5 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Předzámčí, zdroj IOP
2,8 mil. Kč na akci: Zámecké návrší – Stáj, zdroj IOP
4,5 mil. Kč na akci: ZUŠ B. Smetany, zdroj ROP

G. Koncepční příprava regenerace
G.1.
Územní plán (stav rozpracovanosti, datum schválení):
Základní dokument schválen v roce 2011, nyní probíhá změna č. 2 (přepokládané schválení v první polovině
roku 2015).
G.2.
Regulační plán MPR anebo územní studie MPR (stav rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem):
Město Litomyšl má vypracován Regulační plán Mariánské ulice od ing. arch. Vydrové
(návrh schválen 03/2008)
G.3.
Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace):
Program regenerace byl schválen 12. 12. 1996. Byl zpracován předním architektonickým ateliérem Hrůša+Pelčák z Brna. Revize a dopracování Programu regenerace proběhlo v roce 2014 (dokument byl schválen 11/2014)
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G.4.
Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR (stav rozpracovanosti, datum schválení).
Strategický plán byl schválen 03/2018 a je platný do r. 2015, průběžně aktualizován je navazující dokument
– akční plán
G.5.
Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR (např. plán památkové ochrany, program
obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný plán rozvoje města apod.).
Management plán památky UNESCO (první část 2011, druhá 2014)

H. Závěrečný komentář
Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR z pohledu památkové péče, popište celkový dojem z obrazu
a funkcí území MPR včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel, návštěvníků, ale také podnikatelů.
Za poslední dvě desetiletí doznala městská památková rezervace v Litomyšli bezprecedentního pokroku.
Objem a výčet všech investic by byl velmi rozsáhlý, ať už se jedná o obnovu památkových objektů, či veřejných prostranství, investice do majetku městského, církevního či privátního. Některé zásahy jsou navíc těsně před realizací (nábřeží Loučné). Nepochybně lze říci, že historické jádro města je takzvaně „z nejhoršího
venku“ a je možné se soustředit na méně exponované zásahy či opatření nestavebního charakteru (např.
regulaci dopravy). Území nabízí návštěvníkům atraktivní prostředí, podpořené širokou nabídkou služeb a
také kalendář kulturních a sportovních akcí je velmi bohatý.
Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR.
Množství reklam se daří držet na přijatelné úrovni, veškeré záležitosti koriguje městský architekt ve spolupráci s oddělením památkové péče.
Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu kulturních památek v MPR prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů, apod.
V současné době probíhá sbírka na obnovu zvonů do Piaristického kostela.
Uveďte, zda-li ve městě existuje a funguje vlastní fond:
a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR,
b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR
V roce 2015 je do rozpočtu Města navržena částka ve výši 300 tis. Kč určená pro privátní investory určená pro
obnovu exponovaných prvků v MPR (památkového i nepamátkového charakteru)

Radomil Kašpar
starosta města Litomyšl
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rest.
fasáda
fasáda
fasáda, střecha
fasáda, střecha, inter.sgraf.
odvodnění
celk.rek.
střecha
střecha
střecha
střecha
statika
střecha
fasáda
fasáda, střecha, rest.pr.
fasáda, střecha
střecha
celková rek., restaurování
střecha
restaurování
celková rek.
restaurování

město
77843

rest.škola
měst.dům
muzeum
měst.dům
měst.dům
měst.dům
měst.dům
měst.dům
měst.dům 42
měst.dům 45
měst.dům
měst.dům

stát
74419

fasáda, střecha
střecha, statika
suteren, střecha, klemp. pr.
fasáda, klemp. pr.
fasáda
střecha
celk.rek.
střecha
střecha
střecha
střecha
střecha

stát město
390
165 suma
2014 2014 rok

402

134
151
169
170
175
180
194
201

60
61
62
66
69
72
74
75
95
96
110
111
117
127
133

49
50

3
4,5,6
9
30
32
33
37
41

Rekapitulace nákladů 2004– 2014
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1

1

105

81

27
28
47

200

stát město
3870
510
2004 2004
108
129
1

300
1870

744
830

stát město
2170 1574
2005 2005

1980

870

stát město
1980
870
2006 2006

1895

813

stát město
1895
813
2007 2007

475

1240

190

533

stát město
1715
723
2008 2008

0

402

stát město
399
402
2009 2009

stát město
918 1314
2010 2010

1073
192

85
193

stát město
1265
278
2011 2011

stát město
931
743
2012 2012

stát město
390
117
2013 2013

fasáda

restaurování
restaurování
restaurování
restaurování
restaurování
odvlhčení, omítky
celková rek.
fasáda, střecha, statika
rest.práce
celk.rek.
celk.rek.

restaurování

stát město
390
165 suma
2014 2014 rok
restaurování
restaurování

stát
74419

město
77843
sv. Václav
sv. J. Nepomucký
Lány
sv. J. Nepomucký
Jirásk
pomník Laubových
pomník Bravnerových
pomník Strakovská
sv. Prokop
schodiště k.Povýšení
fortna
máchadlo
sv. Anna
Marián.sloup
divadlo Lid.dům
392
Lidická
44
kočárovna
sokolovna
628

Další realizace 2004–2014
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