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Diplomová práce je zaměřena na vývoj architektury města Litomyšle v průběhu 

20. století. Popis stavebního rozmachu města je zasazen do kontextu vývoje Litomyšle 

včetně historického pozadí a sociálně-politické a zhodnocení hospodářské situace. 

Důraz je kladen především na druhou polovinu 20. století, respektive na rozvoj města v 

období 90. let včetně rozsáhlého programu revitalizace, který pokračuje doteď. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit vývoj architektury v Litomyšli minulého 

století s ohledem na vnější faktory, které jej ovlivňovaly. Dalším cílem práce je rovněţ 

pokus o analýzu obecně velmi ceněného souladu současné kvalitní architektury, 

veřejného prostoru a historických, památkových hodnot Litomyšle. 
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Architectonic and city planning development of Litomyšl town in 20. century 

 

Abstract 

 

The topic of master thesis is architectural development in Litomyšl town during 

20th century. The development of the city will be set to the context of historical 

background and social-political and economic situation.  

Thesis will introduce architects and their work especially from 1990´s including 

comprehensive changes in urban environment of the city, including the revitalization 

program of the city, which continues till now. 

 The aim of master thesis is to evaluate architectural development of Litomyšl 

city during the last century and define the influences and the qualities of modernization 

of such historical town. 
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1. Úvod 

 

Diplomová práce je zaměřena na dějiny architektury a urbanismu města 

Litomyšle v průběhu 20. století. Stavební rozmach města je zasazen do kontextu vývoje 

Litomyšle a to včetně historického pozadí a sociálně-politické a hospodářské situace. 

Stěţejní oblastí je především druhá polovina 20. století, která se soustředí na rozvoj 

města v období 90. let včetně rozsáhlého programu revitalizace, který pokračuje dodnes. 

Z toho důvodu práce obsahuje i některé stavby a projekty, které byly dokončeny aţ na 

počátku 21. století. Pro ucelený přehled a důkaz toho, ţe Litomyšl je povaţována za 

vzor města 21. století jsem do příloh zařadila i ukázku vybraných staveb z let 2001-

2014.  

 

Hlavním smyslem práce je zhodnotit vývoj architektury v Litomyšli v minulém 

století s ohledem na vnější faktory, které jej ovlivňovaly. Práce se zároveň pokouší 

přinést analýzu současné kvalitní architektury města a historických památkových 

hodnot Litomyšle.  

 

Díky schopným politikům, kteří se dostali do vedení města jiţ před několika 

lety, město za prvé pochopilo, ţe kvalitní architektura a veřejný prostor kladně působí 

na obyvatele a za druhé přitahují zájem turismu. Starému renesančnímu centru tedy 

nehrozí, ţe se stane pouhým skanzenem, jak zmínil architekt Martin Frei. 

 

Litomyšl se nachází ve východních Čechách. Údolím a městem protéká říčka 

Loučná, levobřeţní přítok Labe. Administrativně Litomyšl patří do Pardubického kraje. 

Pro své urbanistické a stavební hodnoty byla Litomyšl v roce 1965 prohlášena za 

městskou památkovou rezervaci a v roce 1999 byl zámecký areál zapsán do Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nezpochybnitelným faktem je, ţe 

je město velmi historicky cenné, zejména jeho centrum. Přesto nezanedbatelná a 

významná je i architektura 90. let minulého století. Proto je snaha v práci poukázat na 

projekty revitalizace města, respektive jeho částí a jejich význam.  

 

Ve městě se nachází nově zrekonstruovaný prostor klášterních zahrad, pominout 

nelze přestavbu zámeckého pivovaru nebo velkolepý projekt revitalizace zámeckého 

návrší. Revitalizace architektonické tvorby v Litomyšli je významná zejména z toho 
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pohledu, ţe je do ní zahrnut prostor, jeţ postihuje časové období od gotiky aţ po 

jedenadvacáté století. I z toho důvodu je do práce kapitola o revitalizaci zařazena, neboť 

poskytuje moţnost exkurzu do historie, která je ale přímo konfrontována dobou 

současnou.  

 

Práce čerpá z několika typů zdrojů. Jednak jsou to monografie autorů Květy 

Reichertové, Milana Skřivánka, Zdeňka Nejedlého, Jindřicha Lněničky, Aleše Buriana, 

Petra Pelčáka a Ivana Wahli, Petra Volfa a dále potom teoretické spisy litomyšlských 

historiků, které jsou uloţeny ve Státním okresním archivu Litomyšl. Významným 

zdrojem práce jsou také odborná periodika a zdroje z fondu Odboru rozvoje a investic 

Městského úřadu Litomyšl. 

 

Práce se také pokouší otevřít téma, které je tolik aktuální pro spoustu českých 

měst. Jedná se o rozdílné pohledy architektů, památkářů a dotčených majitelů 

městských nemovitostí na revitalizaci měst. Soudobá architektura, ač se snaţí většinou 

postupovat velmi citlivě, naráţí někdy na zkostnatělost památkové péče. Postoj 

památkové péče je však oprávněný, neboť mnozí se snaţí eliminovat mnohdy aţ 

extrémní realizační snahy architektů a developerů. V rámci svých kompetencí se 

pokoušejí pomoci zachovat řadu historických objektů, avšak zároveň se díky tomu 

někdy stávají z měst města mrtvá a nebo ţívá jen pro turistiku. Ctít odkaz slavné 

minulosti města a zároveň na něj citlivě navázat i z hlediska stavebního ruchu nikdy 

nebude snadným úkolem. I na to se práce pokouší poukázat v poslední kapitole. Je třeba 

navázat tam, kde historičtí mistři skončili, současnou inovační prací tvůrčími 

schopnostmi obdařených a erudovaných architektů. Jedním z předpokladů k tomu, ač 

spíše trochu přáním, by mohlo být, ţe kaţdý architekt bude nejen dobrým architektem 

ale i zároveň dobrým urbanistou. 

 

Problém revitalizace měst můţeme spatřovat i tam, kde díky přílišnému tlaku 

památkářů vznikají místo nových architektonických děl jen pouhé kopie těch starých. 

Dobrá a citlivá revitalizace neznamená kopírování stylů staré zástavby. Znamená to, se 

okem architekta 21. století podívat do minulosti a v tomto pohledu najít řešení, jak 

revitalizovat a současně městu neodebírat jeho genius loci, potaţmo neuráţet výsledky 

nové tvorby díla ověřená vkusem staletí. 
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Práce se nezaměřuje na výstavbu rodinných domů v Litomyšli, které vznikaly 

především na počátku 21. století. I přesto, ţe se jedná o téma úzce spojené s mým 

zaměřením diplomové práce a veřejné stavby ty privátní do jisté míry ovlivnily, 

rozhodla jsem se z důvodu záběru a časového zaměření daného tématu je vypustit. Jsem 

si ale vědoma, kolik dobré architektury se v této skupině nachází a proto si neodpustím 

je alespoň ve stručnosti zde v úvodu uvést. 

 

Ze soukromých staveb bych ráda zmínila Vilu Brokeš realizovanou v letech 

1999 - 2000. Rodinný dům je od architekta Martina Rudiše, který byl při stavbě 

bytového domu A1 osloven Jaromírem Brokešem. Tato vkusná a velice zajímavá vila, 

byla vůbec první svého typu v Litomyšli, a tudíţ se také objevila v prestiţní ročence 

Česká architektura 2000 - 2001.  

 

Další stavbou je rodinný dům na Betlémě od známé dvojice architektů Aleše 

Buriana a Gustava Křivinky. Stavba vznikla v letech 2006 - 2008 v bývalé předměstské 

části zvané Betlém. Dům je unikátní především tím, ţe kompozičně doplňuje stávající 

zástavbu a přitom má svoji soudobou tvář.  

 

Architekt Petr Keil realizoval rodinný dům Na Prokopu v letech 2010-2011. 

Dům je jasnou ukázkou pohodlného a reprezentativního bydlení a jiţ z venku je zřetelná 

jeho jednoduchost dispozičního a tvarového řešení. 

 

Další z kolekce rodinných domů se nachází na Zahájí od architekta Josefa 

Pleskota, který na stavbě spolupracoval se svým kolegou z AP Atelieru Norbertem 

Schmidtem. V oblasti V Zahájí se v posledních letech rozvíjí hojně kvalitní 

architektura. Investoři více dbají na kulturu bydlení a vzhled staveb. Důkazem je i 

nedaleko vystavěný dům podle návrhu architekta Lukáše Zimandla. Stavba od Josefa 

Pleskota je prvním ze jmenovaných staveb, kdy se jedná o dům atriový tedy přízemní. 

O rodinném domě je moţné říci, ţe má dvě tváře. Z venku působí monolitním a 

odolným dojmem a to především díky kamenné fasádě. Uvnitř však díky zeleni v atriu a 

velkým proskleným plochám cítíme pravý opak. 

 

Jako poslední příklad soukromých staveb rodinných domů bych ráda uvedla 

dům v zahrádce od architektky Zdeňky Vydrové, který byl dokončen v roce 2014. Jedná 
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se o výjimečnou stavbu, která zaujme nejen svým provedením, ale především svoji 

velikostí. Domek vznikl na parcele o výměře 74 metrů čtverečních. Jednalo se o 

původní zahrádku v historické části města. Architektka se zde inspirovala Nizozemím a 

Japonskem, kde se bydlení navrhuje především v minimalistickém stylu.  

 

Diplomové práce obsahuje tři přílohy vybraných staveb z určitých časových 

období. První část je zaměřena na stavby vzniklé v letech 1900 - 1990, kde bylo třeba 

mimo stavby uvést téţ významné pomníky. Druhá ukázka se zaměřuje na stavby z 

období 1990 - 2000 a poslední příloha, která je zde zařazena pro ucelenou představu 

rozmachu soudobé architektury v Litomyšli je z let 2001 - 2014. Druhou a třetí přílohu 

jsem se pokusila navíc rozdělit do sekcí: rekonstrukce a revitalizace, veřejné prostory a 

novostavby.   

 

 Práce, si klade za cíl rozebrat vývoj města nejen po architektonické stránce 

v daném období, ale také se zaměřuje na vývoj a důsledky politického, demografického 

a sociálního vývoje. V neposlední řadě se snaţí zvýraznit stavby, které ve 20. století 

v Litomyšli vznikly anebo jsou známy jako nerealizované návrhy architektonických 

soutěţí.    
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2. Vývoj města v průběhu první poloviny 20. století (kulturně-

společenský a hospodářský kontext stavebního rozvoje období 

první republiky) 

 

Tato kapitola se věnuje vývoji Litomyšle v první polovině 20. století, zaměřuje 

se zejména na stavební rozvoj v období první poloviny 20. století. Nejprve ale poskytne 

krátký historický exkurz, aby bylo moţné stavební rozvoj zasadit do hospodářského a 

kulturně-společenského kontextu. 

 

Litomyšl je město se skutečně bohatou historií a kulturní tradicí. K tradici 

vzdělávání a kultury je třeba přiřadit také tradici kvalitního stavitelství a architektury. 

Veřejnost si Litomyšl spojuje především s národním obrozením, jehoţ představitelé jsou 

s tímto městem neodmyslitelně svázáni.
1
 Počátky vzniku zmíněného obrazu Litomyšle, 

jako města spjatého s národním obrozením, můţeme spatřovat v zaloţení piaristického 

gymnasia. Spolu se zámkem, v jehoţ prostorách vzniklo po poţáru města v roce 1775 i 

divadlo, pak tyto instituce nejenom novou inteligenci produkovaly, ale i další významné 

české osobnosti k sobě přitahovaly. 

 

 Zejména v době národního obrození tj. v období zhruba poslední čtvrtiny 18. 

stol. do poloviny 19. stol.
2
, pak svoje působení ve městě a různé formy své činnosti 

vzdělávací i osvětové, spojila s Litomyšlí řada známých českých osobností.V roce 1798 

je uveden první záznam o vystoupení ochotnického divadelního spolku v divadle, 

v prostorách v zámku. Toto vystoupení však bylo původně z důvodů politických 

uvedeno nejprve německy. Teprve k roku 1878, tedy jiţ v závěrečné etapě období 

národního obrození a vlastně jako produkt tohoto národního obrození, je uváděno 

ochotnické divadlo v češtině v prostorách divadla na Karlově. Tam působilo aţ do 

vzniku Smetanova domu, jak bude dále uvedeno. V tomto ochotnickém spolku působil i 

učitel Nejedlý, otec profesora Zdenka Nejedlého, pozdějšího významného propagátora, 

mimo jiné i města Litomyšle a obzvláště jejího významného rodáka, skladatele 

Bedřicha Smetany.
3
 

                                                 
1
 SKŘIVÁNEK 2009 — Milan SKŘIVÁNEK: Litomyšl 1259- 2009: Město kultury a vzdělání. Litomyšl 2009. 

2
 1771-1824. 

3
 ČAPEK 1999 — František ČAPEK: Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha 1999. 
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Bedřich Smetana se sice v Litomyšli sám narodil v roce 1824, ale gymnázium 

vystudoval jiţ v Plzni. Je ovšem známo jeho vystoupení, jako malého dítěte v roce 

1830, na akademii v Litomyšli. Naše česká spisovatelka a symbol národního obrození 

Boţena Němcová pobývala v Litomyšli v roce 1861, rok před svou smrtí. Je poněkud 

humorné, ţe další protagonistkou národního obrození v Litomyšli byla Magdalena 

Dobromila Rettigová, ţijící v letech 1785 - 1845. Sama vychovávaná v Němčině, teprve 

po sňatku s vlastencem Janem Rettigem začala nejen hovořit, ale i psát v češtině. 

V Litomyšli pořádala kulturní akce pro ţeny, zaměřené převáţně na vaření a vedení 

domácnosti. Její známé dílo – Kuchařka, je opakovaně vydáváno dodnes. Působení 

M.D. Rettigové neušlo pozornosti dalšího velikána české literatury a to Aloise Jiráska 

v jeho veselohře M.D. Rettigová. Sám, ačkoliv narozen aţ v roce 1851, absolvent 

gymnasia v jiném východočeském městě – Hronově, působil jistou dobu i na gymnáziu 

v Litomyšli jako profesor dějepisu. Dalším známým rodákem města Litomyšl byl český 

malíř, krajinář a propagátor novoromantismu Julius Mařák. Narodil se v roce 1832, tedy 

jiţ v končícím období národního obrození, svojí tvorbou, malbou památných míst 

českých dějin pro výzdobu Národního divadla, nepochybně patří k významným 

osobnostem tohoto období. 
4
 

 

První písemnou zmínku o Litomyšli najdeme v Kosmově kronice z roku 981.
5
 

Tato poznámka se vyjadřuje o pomezním hradu Litomyšli, který vymezoval rozsáhlé 

panství kníţete Slavníka, otce svatého Vojtěcha. Litomyšl byla původně ochranným 

hradištěm slavníkovského kníţectví na význačné obchodní stezce. Na území dnešního 

města se člověk pravděpodobně poprvé objevil ve starší době kamenné.
6
 K trvalému 

osídlení litomyšlska došlo však aţ v době slovanské a tento osídlovací proces byl spojen 

s mýcením lesů směrem z Polabí podél dvou cest. Jednak podél cesty údolím Trstenice 

(dnešní Loučná) a jednak podél cesty údolím Doubravice (dnešní Olšinka, téţ 

Novohradka).
7
 

 

Kolem 11. století začala v okolí hradu vznikat osada. V této době vznikla také na 

dnešním zámeckém návrší první sakrální stavba, kostelík sv. Klimenta. Ten je spojený 

s cyrilometodějskou tradicí. Zejména díky působení premonstrátů, kteří byli do těchto 

                                                 
4
 BARTOŠ/KOVÁŘOVÁ/TRAPL 1995 — Josef BARTOŠ/Stanislava KOVÁŘOVÁ/Miloš TRAPL: Osobnosti 

českých dějin. Olomouc 1995. 
5
 SKŘIVÁNEK, 2009, s. 5. 

6
 REICHTEROVÁ 1977 — Květa REICHTEROVÁ: Litomyšl. Praha 1977. 

7
 Tamtéţ. 
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míst povoláni olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem, se oblast ještě více rozvíjela. 

Na zámeckém návrší byl premonstráty vystavěn další kostel, zasvěcený Panně Marii. 

Osada, která se kolem litomyšlského hradu rozrostla, byla v roce 1259 Přemyslem 

Otakarem II. povýšena na město.  

 

V souvislosti s povýšením praţského biskupství na arcibiskupství bylo 

v Litomyšli v roce 1344 zřízeno biskupství, které spravovaločást severovýchodních 

Čech a severozápadní Moravy.
8
 Zanikl tak premonstrátský klášter, jehoţ majetku 

praţské arcibiskupství vyuţilo ke svému hmotnému zajištění.  Pro Litomyšl v tomto 

období byla významná především postava druhého litomyšlského biskupa, jímţ byl 

v letech 1353 - 1364  Jan ze Středy. Ten působil především jako kancléř císaře Karla 

IV. a byl velikým příznivcem umění. Nechal vytvořit například nádherně iluminovaný 

cestovní breviář a především tento církevní i světský hodnostář patřil k prvním velkým 

propagátorům humanismu na našem území.
9
 Kromě literární činnosti se zaslouţil také o 

to, ţe do města přivedl církevní řád augustiniánů, v němţ byla podporována literatura a 

věda. Výstavbu jejich gotického augustiniánského kláštera zajišťovali stavitelé z okruhu 

Petra Parléře. Tam, kde se dnes nachází zámecké návrší, probíhala v tehdejší době 

pestrá stavební činnost; byl postaven gotický biskupský palác a premonstrátská bazilika 

Panny Marie byla přebudována na katedrální chrám. 

 

Husitské války znamenaly faktický zánik litomyšlského biskupství, které ovšem 

de jure existovalo ještě dlouho, a také zánik augustiniánského kláštera.
10

 Město také 

postihly dva vpády husitských vojsk. Jan Ţiţka město pouze obléhal, aţ druhé husitské 

taţení roku 1425 pro město znamenalo pohromu. Husité vyplenili litomyšlské kostely a 

zdevastovali biskupský palác.  

 

Po období husitských válek, zhruba od roku 1432 drţeli Litomyšl Kostkové 

z Postupic. Koncem 15. století se Litomyšl stala velmi významným sídlem sboru 

jednoty bratrské.
11

 V místě působil i její biskup, byl zde archiv jednoty a také knihovna 

a od roku 1503 zde pracovala tiskárna jednoty, která byla jedna z prvních v českých 

zemích. Tiskařská tradice se ve městě s malými přestávkami drţí aţ do 21. století. 

                                                 
8
 SKŘIVÁNEK, 2009, s. 6. 

9
 BUBEN 2000 — Milan BUBEN: Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Praha 2000. 

10
 Tamtéţ. 

11
 Tamtéţ, s. 8. 
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Další, pro město významné období, které je třeba zmínit, je doba Pernštejnská. 

Po poráţce stavovského povstání byla Litomyšl zkonfiskována Kostkům z Postupic a 

roku 1567 zde začal vládnout Vratislav z Pernštějna. Vratislav nechal v Litomyšli 

vybudovat pro město dnes jeden z klíčových objektů – renesanční zámek. Na jeho 

výstavbě se podíleli především italští stavitelé tehdejší doby, kteří byli do Čech pozváni 

a spolupracovali také například na realizaci takových známých renesančních objektů 

jako je Míčovna Praţského hradu či Letohrádek královny Anny. Po smrti Vratislava 

z Pernštejna se vlády nad panstvím ujala jeho manţelka, španělská šlechtična Marie 

Manrique de Lara. Díky ní se do města dostala ze Španělska i vzácná sbírka 

renesančního umění, jejíţ součástí byla i známá soška Praţského Jezulátka, kterou se 

dodnes pyšní kostel Panny Marie Vítězné v praţské Karmelitské ulici. 

 

Po bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620, během níţ bylo poraţeno druhé stavovské 

povstání, se změnily poměry na celém území českého království, Litomyšle nevyjímaje. 

Poslední příslušnice rodu Pernštejnů, Frebonie z Pernštejna, sem roku 1640 přivedla řád 

piaristů, kteří měli ve svém poslání především výchovu chlapců z niţších společenských 

vrstev. Kromě toho však řád v širších souvislostech měl ve své náplni zejména 

rekatolizaci obyvatelstva. S piaristy přišla do Litomyšle barokní výstavba. Byl zde 

vystavěn barokní klášterní komplex s velkolepým barokním chrámem Nalezení svatého 

Kříţe, jehoţ autorem je Giovanni Battista Alliprandi. Jiný významný stavitel té doby, 

František Maxmilián Kaňka, měl veliký vliv na současnou podobu zámeckého návrší, 

nejen na reprezentační výstavbu, ale také vystavěl řadu hospodářských budov: konírnu, 

jízdárnu a kočárovnu. Přes nepříznivé okolnosti v českých zemích, které zasáhly do 

všech kulturních a společenských oblastí, se tak v Litomyšli soustředila architektonická 

špička své doby. Díky vysoké úrovni škol byla Litomyšl centrem kultury a vzdělávání 

podstatné části východních Čech a zčásti i severozápadní Moravy. 

 

Potom přichází doba Valdštejnů-Vartemberků. Ti se v Litomyšli vyskytovali na 

přelomu 18. a 19. století. V této době také vzniklo na litomyšlském zámku divadlo, 

které se do dnešní doby dochovalo ve velmi dobrém stavu. V roce 1824, se v Litomyšli 

narodil jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů, Bedřich Smetana. Smetanovu 

domu, který byl vystavěn a slavnostně otevřen v roce 1905, bude věnována pozornost 

v další kapitole.
12

 Dále se rozvíjelo vzdělávání ve městě, gymnasium piaristů bylo 

                                                 
12

 LNĚNIČKA 2005 — Jindřich LNĚNIČKA: Smetanův dům (1905-2005). Litomyšl 2005. 



15 

 

jednou z nejlépe hodnocených škol v zemi. Působily na něm takové osobnosti jako 

Alois Jirásek či později profesor Jan Patočka.  

 

Na vysokou tradici vzdělávání město navázalo i ve 20. století. Kromě jiných zde 

vzniká Pedagogická škola a také, velmi příznačně, Vysoká škola restaurování a 

konzervačních látek. Nadále zde působí významné osobnosti vědy a kultury, Zdeněk 

Kopal, Olbram Zoubek, Václav Boštík, Zdeněk Nejedlý, stejně jako litomyšlský 

historik a emeritní ředitel Státního okresního archivu se sídlem v Litomyšli, Milan 

Skřivánek. 

 

Pro plynulý přechod této práce k architektonicko-urbanistickému vývoji města 

v první polovině 20. století, je nezbytné období, které bylo pro tuto dobu naprosto 

klíčové. Je to doba národního obrození. Po roce 1848 reţim despotického absolutismu 

na nějaký čas utlumil obrozenecké síly a s konečnou platností uzavřel existující 

Filosofský ústav v Litomyšli.
13

 Avšak v roce 1861 únorový patent v Rakousku 

znamenal novou naději. V Čechách se konaly první volby do sněmu, které měly vyzvat 

panovníka, aby se dal korunovat na českého krále. Od roku 1867 byla na litomyšlské 

škole zavedena čeština jako vyučovací jazyk.
14

 Celonárodní ochotnická činnost se 

projevila také v Litomyšli. Vzniklo zde jedno z prvních stálých divadel, které mělo svůj 

stánek v sále hostince U Černého orla.  Toto divadlo mělo velkou zásluhu o obrození 

mateřského jazyka i o rozvoj společenského ţivota. Později ochotníci hráli v nejlepším 

městském sále v bývalém letohrádku a později v hostinci Na Karlově.
15

 Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe doba národního obrození byla ţivotadárným prostředím pro 

celou řadu kulturních oblastí ţivota Litomyšle a aţ do poloviny 19. století byla Litomyšl 

největší město ve východních Čechách a ohnisko kulturního ţivota. 

 

Od roku 1905 obohacovala kulturní ţivot města vystoupení Divadla sdruţených 

měst východočeských.
16

 Rovněţ v období první republiky, po první světové válce mohli 

diváci zhlédnout řadu zajímavých inscenací. Ty byly často uváděny velmi krátce poté, 

co byly uvedeny v Národním divadle v Praze. Tak je moţno vidět, jak vysoká byla 

kulturně umělecká provázanost Litomyšlska s děním v metropoli. Umělecké produkce 

                                                 
13

 REICHERTOVÁ, 1977, s. 81.  
14

 REICHERTOVÁ, 1977, s. 82. 
15

 Tamtéţ. 
16

 SKŘIVÁNEK, 2009, s. 14. 
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byly také doprovázeny velkým mnoţstvím různých přednášek. Kulturní ţivot později, 

v době Československé republiky, byl předznamenán velkými smetanovskými oslavami 

v roce 1924.
17

 Tehdy v Litomyšli vystupovala opera Národního divadla a uvedla zde 

Smetanovu Libuši. Byl to vůbec první venkovský zájezd tohoto souboru a stalo se tak 

jen díky jiţ zmiňovanému patriotovi Litomyšle, Zdeňku Nejedlému.  

 

Ve výstavbě a vývoji Litomyšle nastává dějinný zlom v polovině 19. století. 

Roku 1855 byl zámek i panství prodány za nízkou cenu Thurn-Taxisům, kteří přeměnili 

toto sídlo na správní centrum velkostatku a drţeli jej aţ do roku 1945.
18

 Nastává ovšem 

částečná stavební odmlka v Litomyšli v 2. polovině 19. století. Byla ovlivněna tím, ţe 

byla postavena ţeleznice z Prahy do Olomouce, která se ovšem Litomyšli vyhnula. 

Město se tak ocitlo stranou všech výhod spojených s modernizací komunikací. Toto 

omezení bylo však jen částečné. Na straně druhé však vznikaly filiálky vídeňských 

textilních a obuvnických továren. Tak se město opět začne pomalu hospodářsky a 

společensky probouzet. Ke všem moţným druhům domácích řemesel přibývalo podniků 

na výrobu vyšívaného prádla i obuvnických podniků. Také se zde rozvíjelo tkalcovství. 

Litomyšl se na hlavní ţelezniční tah Praha-Česká Třebová napojila aţ v roce 1882 

lokální tratí. Proto nevznikly ve městě ţádné velké moderní továrny. Zásluhou toho se 

nijak výrazněji nenarušilo historické jádro města. V roce 1850 měla Litomyšl 5169 

obyvatel, o půl století později 7782 obyvatel.
19

 

 

Na přelomu 19. a 20. století se město rozvíjelo a začalo navazovat na svou 

tradici kvalitního stavitelství. Na počátku 20. století vzniká jiţ zmíněná stavba 

Smetanova domu, na níţ se podíleli praţští architekti Jan Šula a Josef Velfík. Stavba 

byla v roce 1905 provedena v secesním slohu na místě bývalého letohrádku Karlov, 

centra obrozeneckých kulturních akcí. Smetanův dům lze povaţovat za stánek kultury, 

jaký nemají leckterá daleko větší města.
20

 O dva roky později vznikla v jeho sousedství 

novorenesanční budova Ústavu pro vzdělávání učitelek, kterou navrhl Dobroslav 

Hnídek a postavil J. Kreml. O něco dále pak stávala synagoga, která byla postavena 

roku 1910. Historici se přou o její autorství, nové studie ho připisují architektu Čeňkovi 

                                                 
17

 SKŘIVÁNEK, 2009, s. 14. 
18

 REICHERTOVÁ, 1977, s. 86. 
19

 SKŘIVÁNEK, 2009, s. 28. 
20

 Tamtéţ, s. 29. 
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O. Staňkovi z Vysokého Mýta a stavitelovi Antonínu Bebovi. S bouráním synagogy se 

začalo v roce 1968.
21

 

 

Mezi dalšími stavbami této doby vynikají sokolovna Františka Krásného [1/X.] 

nebo novodobá budova Gymnasia Aloise Jiráska [1/XI.] od Antonína Ausobského.
22

 

Tento architekt projektoval také budovu bývalého okresního úřadu [1/V.], kterou 

realizoval V. O. Medek. Za významné můţeme označit architektonické a sochařské 

počiny té doby, kterými byly pomníky Bedřicha Smetany [1/XIII.] a Jana Ámose 

Komenského [1/XII.]. Autory pomníku Bedřicha Smetany jsou Jan Štursa a architekt 

Pavel Janák, nefigurativní pomník J. A. Komenského vytvořil Alois Metelák. 

 

Z dalších význačnějších veřejných budov je nutno zmínit ještě městskou reálku 

č. p. 152, která byla postavena v roce 1865 na Toulcově náměstí a po přestavbě v roce 

1932 slouţí jako sbor Církve československé husitské.
23

 V roce 1873 byla v dnešní 

Zámecké ulici postavena budova nové reálky, podle návrhu J. Hintertragra a F. Flekla, 

ve které je v současnosti základní škola. Od počátku 20. století se také Litomyšl 

rozrůstala o novou Masarykovu čtvrť. Její osou je dnešní Masarykova ulice. Nalezneme 

zde budovu hospodářské školy z roku 1910, kterou podle návrhu F. Vlacha postavil J. 

Kreml. V jejím sousedství se nachází původně Zemská průmyslová škola [1/IV]. Stavba 

je od architekta J. Tymicha a F. Čtrnáctého z roku 1929.
24

 Dnes ve škole sídlí Střední 

škola zahradnická a technická. Lidový dům, který v roce 1922 dokončil V. Šilhavý byl 

zasaţen pozdější přeloţkou silnice I/35 v roce 1981.  Této silnici musely ustoupit 

rovněţ sady za Smetanovým domem a celé bloky domů, tzv. Bělidla s malým 

náměstím, která se nacházela v místech dnešního autobusového nádraţí. Velký zlom pro 

město pak znamenal rok 1938. 

 

 

 

                                                 
21

 V sedmdesátých letech 20. století pak na jejím místě vzniklo panelákové sídliště. 
22

 BURIAN/PELČÁK/WAHLA 2001 — Aleš BURIAN/Petr PELČÁK/Ivan WAHLA (eds.): Litomyšl a 

soudobáarchitektura. Brno 2001. 
23

 SKŘIVÁNEK, 2006, s. 28. 
24

 Tamtéţ, s. 29. 
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2.1 Architektura Litomyšle první poloviny 20. stol. 
 

Tato kapitola je věnována architektuře Litomyšle v první polovině 20. století. 

Zvláštní pozornost zaměříme na Smetanův dům [1/IX.], který má významný podíl 

především na proslulosti Litomyšle díky kaţdoročně konanému festivalu váţné hudby 

nazvané Smetanova Litomyšl.  

 

První ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl se uskutečnil v roce 1949.
25

 

Tento festival vznikl jako symbol velké pocty slavnému rodáku. Jeho kaţdoroční 

konání na zámku bylo podporováno profesorem Zdeňkem Nejedlým. Řadu let se 

festivalová dramaturgie zaměřovala výhradně na opery Bedřicha Smetany. Dojíţděly 

sem operní soubory z Prahy, Brna a Ostravy. Později, na přelomu 60. a 70. let 20. století 

se objevila krátká krize a festival se konal s přestávkami. Od 70. let se potom na 

programu pravidelně objevují také hudební díla Z. Fibicha, A. Dvořáka, L. Janáčka, P. 

I. Čajkovského a dalších. V současné době jsou vedle dalších operních děl zařazovány i 

velké symfonické a oratorní skladby.
26

 

 

Na počátku 20. století se u obyvatel Litomyšle objevila první myšlenka na 

výstavbu reprezentativní budovy pro kulturní a společenské akce. Byl to výsledek 

dlouhodobé a vytrvalé touhy místních ochotníků po vzniku prostředí vhodného ke 

konání divadelních představení.
27

 Avšak musí se říci, ţe pouze jejich přičiněním by jen 

těţko vznikla tak nákladná a krásná budova, jímţ Smetanův dům bezesporu je.  Jeho 

výstavbu podpořilo ještě litomyšlské měšťanstvo a splnilo si tak zároveň sen o 

reprezentativní budově. K tomu jistě přispělo na svou dobu i poněkud neobvyklé řešení 

samosprávy, kdy v roce 1875 vznikl samostatný úřad tzv. osady města Litomyšle. 

V čele stál starosta, který spravoval i jmění města. Výstavbu Smetanova domu tedy 

nefinancovala politická obec, nýbrţ osada města Litomyšle a stala se následně také jeho 

vlastníkem.
28

 

 

Největší motivací ochotníků k výstavbě nového prostoru bylo jejich věčné 

potýkání se s nedostatečným zázemím. Původní prostory hostince U Černého orla byly 

stále více nevyhovující. V roce 1873 si proto zřídili vlastní jeviště ve velkém sále na 

                                                 
25

 SKŘIVÁNEK, 2009, s. 57. 
26

 Tamtéţ. 
27

 LNĚNIČKA, 2005, s. 7. 
28
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Karlově, ale ani tam prostředí dobře neodpovídalo jejich poţadavkům.
29

 Největší a 

poslední ranou pak bylo zpřísnění státních pravidel, která vyţadovala lepší a 

bezpečnější opatření, zejména pak ta protipoţární. V důsledku toho byla divadelní 

činnost na Karlově zakázána. Vznikl tedy spolek pro vystavění divadelní budovy. 

Rychlý spád události nabraly po 6. valné hromadě spolku v roce 1900.
30

 Jednota 

divadelních ochotníků získala nové členy a po několika letech nečinnosti začala opět 

vystupovat v zámeckém divadle. Rovněţ se také začalo diskutovat o stavbě budovy 

divadla. Ve stejném roce také spolek zaslal zastupitelům osady města poţadavek, aby se 

na plánované stavbě podílelo částkou 16 000 zlatých. Přestoţe dříve byla podpora města 

ve vystavění divadla minimální, projevilo nyní více neţ vstřícný krok. Ve chvíli, kdy 

byla předpokládaná cena celé stavby odhadnuta na 50 000 zlatých, a spolek disponoval 

jen částkou 32 000, vyjádřilo město schopnost garance nákladů aţ do výše 60 000 

zlatých. Spolek tak mohl začít zajišťovat plány. Zhotovil je místní stavitel Josef Kreml, 

který rovněţ vytvořil rozpočet na stavbu a zajistil povolení ke stavbě budovy. Nová 

budova měla vzniknout na místě bývalého Zemanova hostince, avšak po smrti majitele 

hostince na Karlově, Antonína Sautera, nastaly příznivější okolnosti pro případný odkup 

této nemovitosti a tento návrh si získal řadu příznivců. Nastal tak zmatek, které budově 

dát přednost a následně i v tom, jak s budovou na Karlově naloţit, zda-li ji zbořit či 

adaptovat. Spolek na svém jednání 20. ledna 1902 rozhodl, ţe danou věc nebude nadále 

komplikovat a ustoupí ze svého záměru vybudovat nový objekt na místě Zemanova 

hostince a ţe se na místě Karlova vybuduje důstojná budova. Je moţné, ţe zřejmě i hlas 

lidu měl vliv na to, ţe se věci daly skutečně do pohybu.
31

 

 

Jakmile byl Karlov v roce 1902 zakoupen, zastupitelstvo propůjčilo staveniště 

Spolku pod podmínkou, ţe slíbí městu součinnost na výstavbě a to pomocí polovičního 

zastoupení ve výboru.
32

 Nyní se také začalo jasněji ukazovat, ţe celá stavba bude na 

místě Karlova finančně náročnější. Současně také byla vypsána veřejná soutěţ na 

stavební plány. Nakonec výběrová komise v čele s architektem Rudolfem Vomáčkou 

                                                 
29

 Byla tam zima, navíc herci museli několikrát do roka jeviště rozbourat a odváţet ho pryč aţ na periferii 

města. 
30

 LNĚNIČKA, 2005, s. 12. 
31

 Tamtéţ, s. 15. 
32

 Nakonec zastupitelstvo schválilo transakci na koupi Karlova za 44 000 korun a vybudování divadla na 

tomto místě. Současně se také zavázalo vykoupit od Spolku pozemek bývalého Zemanova hostince za 

částku, jíţ do ní Spolek investoval (zde musíme poznamenat, proč jiţ mluvíme o korunách; novou měnu 

sice Rakousko-Uhersko vyhlásilo jiţ v roce 1892 ale aţ do počátku 20. století se běţně platilo zlatými. 
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doporučila návrh profesorů z plzeňské průmyslové školy v Plzni Jana Šuly, Viktorina 

Šulce a Josefa Velfíka. Největším argumentem pro výběr tohoto projektu byl ten fakt, 

ţe tímto způsobem realizovaná stavba se zdála být nejméně nákladná. Architekti Šula, 

Šulc a Velfík proto do konce roku 1902 vypracovali stavební plány, rozpočty a 

podmínky k zadávání prací a ty byly následně radou osady města Litomyšle schváleny. 

Pro kompletní dokončení stavby byla stanovena lhůta 28. září 1904, na svátek sv. 

Václava. Celkové náklady na stavební práce byly vyčísleny na 156 500 korun.  Řízení 

stavitelské práce bylo zadáno litomyšlskému podnikateli Josefu Kreolovi. 

Administrátorem stavby byl ustanoven místní stavitel a profesor Čeněk Teyšl. Stavební 

práce započaly 4. března 1903, kdy se začal bourat hostinec Karlov a během měsíce 

byla parcela vyčištěna pro novou stavbu. Slavnostní poloţení základního kamene 

proběhlo 3. dubna 1903 a ihned poté začala vlastní stavba. Do konce téhoţ roku měly 

být hotová hrubá stavby i s krovem; ve skutečnosti teprve v polovině listopadu byl 

dokončen krov a provizorní krytina bez zasklení a fasády. 

 

O konečném názvu domu bylo rozhodnuto ještě před koncem roku 1903. Ve 

stádiu plánování nebyla budova nijak pojmenována. Koncem roku 1902 se poprvé 

uvaţovalo o názvu Národní dům. Avšak výbor osady se na svém zasedání konaném 26. 

listopadu 1903 usnesl a to jednohlasně, ţe k uctění památky litomyšlského rodáka 

Bedřicha Smetany by měl být dům pojmenován právě po něm, tedy Smetanův dům.
33

 

  

Smetanův dům se stal novým reprezentativním divadelním a kulturním 

střediskem. Je to podélná budova se dvěma postranními rizality.
34

 Neorenesanční fasádě 

dominuje dlouhý balkón lemovaný balustrádou, který je spojený s vnitřním sálem. 

Střecha budovy je vroubena mříţovím a nad pravým rizalitem je tamburová kopule. 

Nad hlavní římsou je štít, který je zdoben sousoším a znakem lilie a lyry od Antonína 

Poppa. Štukové práce na ostatních stěnách budovy jsou od plzeňského štukatéra O. 

Waltera. Z vestibulu vede hlavní schodiště do podélného předsálí a dalšími třemi 

schody se pak vstupuje do hlavního sálu. Ten je uprostřed uzavřen rovnou stropní 

plochou s římsami, pásy a festony ve štuku a malbě.
35

 Stěny sálu a galerie jsou rovněţ 

bohatě plasticky zdobeny. I další umělecká výzdoba Smetanova domu je na velmi 

vysoké úrovni. Hlavní sál dále zdobí oblouk proscénia ve středu s lyrou, po stranách 
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jsou květy a dole reliéfní múzické bytosti v antickém rouše. Ve výši proscéniového 

oblouku se nacházejí medailony s portréty Bedřicha Smetany a Josefa Kajetána Tyla. 

Opona jeviště, která představuje apoteózu hudby, je od malíře Františka Urbana, ţáka 

Františka Ţeníška.
36

 V parku, který na západní straně doléhá aţ ke Smetanovu domu, je 

zachována modřínová alej. Jedná se o památku na střelnou čáru měšťanské společnosti 

střelců do terče.
37

 Dnes je budova spolu se zámeckými prostorami hlavním kulturním 

zařízením ve městě. Podél říčky Loučné vede cesta, která se jmenuje Vodní valy. Název 

odkazuje k tomu, ţe zde kdysi byla část městského opevnění. A aţ do počátku 20. 

století tudy procházel mlýnský náhon.
38

 

 

Nyní přistoupíme k dalšímu architektonickému vývoji Litomyšle v první 

polovině 20. století. Jak bylo jiţ řečeno v dějinném exkurzu, ale i v architektonickém 

rozvoji města došlo v Litomyšli ke zlomu zhruba v polovině 19. století
39

, kdy byl zámek 

i panství roku 1855 prodány za nízkou cenu Thurn – Taxisům a ti ho drţeli jako správní 

centrum hospodářského velkostatku aţ do roku 1945. Počátkem 20. století na město 

rovněţ dolehla krize, která vrcholila v letech 1926 - 1929. Díky tomu město ztratilo 

větší počet obyvatelstva, které muselo hledat obţivu jinde. Napjaté politické klima se 

přiostřovalo, zvláště po roce 1933 a vyvrcholilo v roce 1938, kdy se po okupaci město 

stalo pohraničním místem.  

 

Od 19. století dozníval v architektuře romantismus v úpravě některých budov a 

ty dostávaly pseudogotickou či pseudorenesanční podobu.
40

 Doplňme, ţe budovu 

bývalé městské vyšší reálné školy na Toulcově náměstí vystavěl místní stavitel Theodor 

John a ţe se na ní uplatnily prvky anglické gotiky. Dům čp. 25, kde býval první Jiráskův 

byt, dostal novogotickou tvář, stejně jako kaple v Havlíčkově ulici a další. Taktéţ věţ 

proboštského chrámu byla zasaţena restauračními pracemi v duchu gotického purismu. 

Byla zvýšena a místo barokní cibulovité věţe opatřena štíhlým osmihranným jehlanem. 

 

 Restaurační práce prováděl František Schmoranz, jehoţ stavební huť byla 

významným subjektem, který restauroval velký počet kostelů ve východních Čechách. 

Bývalá budova okresního soudu se nese v novorenesančním stylu a postavil ji praţský 
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stavitel Vilém Štěpánek. Je to rozsáhlá budova o dvou patrech, s četnými okny, která 

jsou lemována bosáţovými šambránami.
41

 Vilém Štěpánek je rovněţ autorem rohového 

domu na horní části náměstí, který byl postaven pro rodinu F. A. Braunera. Také 

poštovní budova z roku 1858 má novorenesanční ráz a její zvýšení o druhé patro citelně 

narušilo výškový sled ostatních domů. Rovněţ budova Peklo na Braunerově náměstí je 

dvoupatrová. Výškovou disharmonii ve sledu městských domů podtrhlo zvýšení domu 

čp. 71 na náměstí a stavba Prokešova chudobince z roku 1881. Další významnou 

stavbou byl hotel Hvězda, který byl postaven v letech 1899 - 1900. Byl postaven ve 

stylu české renesance a je výrazný svým schodištěm a vnitřní dvoranou. Další hotel byl 

zvýšený roku 1933 o druhé patro a dostal novou hladkou fasádu. Hotel jménem Slezák 

vznikl v roce 1888 na místě dvou empírových domů a postavil ho Jan Janeček. V domě 

čp. 50 byla dříve radnice. V 60. letech 19. století zde bylo v souvislosti se stavbou 

okresního soudu odstraněno jihozápadní nároţí. Dům byl znovu upravován v roce 1907, 

kdy sem byl dosazen orloj čáslavského hodináře Karla Adamce, který vyzdobil F. 

Růţička.
42

 

 

Po první světové válce se město měnilo i urbanisticky. Ještě před začátkem 

války, v roce 1912, byla postavena poslední novorenesanční stavba, Lidový dům, který 

byl důsledkem výstavby silnice, o níţ se práce jiţ zmiňovala, nešťastně izolován. Město 

rozšiřuje svůj obvod. Po převratu v roce 1918 se začíná na severozápadě vytvářet 

Husova čtvrť a stejně jako čtvrť Fügnerova je tvořena převáţně rodinnými domky.
43

 

 

I v meziválečných letech mají některé tehdejší stavební počiny velmi dobrou 

úroveň. Jedná se například o domy č.p. 790 a 791 od praţského architekta Ferdinanda 

Junka. Dále také byla na okraji města, směr Polička, postavena litomyšlská nemocnice. 

Ta byla v první polovině 20. století rozšířena o řadu pavilónů vybavených ve své době 

nejmodernějším zařízením a stala se tak oblastním střediskem pro péči o nemocné. 

Vynikající praţští specialisté na zdravotnické stavby František Čermák a Gustav Paul 

pak v letech 1946 - 1956 navrhli pro litomyšlskou nemocnici monoblok chirurgie, který 

rovněţ dosahuje vysoké úrovně.
44
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 V meziválečném období dostává kulturní ţivot nový impuls, pořádaly se zde 

velké slavnosti, koncerty, nejrůznější přednášky a představení litomyšlských ochotníků 

doplňovaly zájezdy profesionálních divadelních scén. Také se zde ve 30. letech 

minulého století uskutečnila řada významných výstav; například výstava věnovaná 

ţivotu a dílu spisovatele Aloise Jiráska, malíře Julia Mařáka nebo spisovatelky Boţeny 

Němcové. Litomyšl také dvakrát navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
45

 Poprvé 

to bylo v roce 1929, kdy se účastnil Krajinské výstavy a podruhé v roce 1932, kdy 

navštívil zmiňované výstavy věnované Boţeně Němcové a Juliu Mařákovi.  

 

Zmíněná budova gymnázia [1/XI.] podle plánu profesora Ausobského, která je 

vzornou ukázkou hledání nového oficiálního stylu mladé republiky ve spojení časné 

moderny a moderního klasicismu, dominuje nové čtvrti a je kompozičně spojena 

s novými komunikacemi i velkým ţulovým schodištěm. Ve městě přibyly později další 

veřejné budovy, ale i soukromé domky a vilky. V roce 1924 se město také rozšiřuje o 

další čtvrť. Byla zaloţena za sokolovnou, která vznikla o rok později směrem na 

jihovýchod a nazvána jako Fügnerova čtvrť. Vytváří typický celek bytové a vilové 

zástavby města. V této době rovněţ vznikají stavby pro odpočinkový čas. Byla 

postavena na svou dobu poměrně velmi moderní plovárna a také velký sportovní 

stadión na jihovýchodním okraji města. Půdorys starého města oţivily také parky a 

zákoutí s jiţ zmíněnými sochami významných osobností, které ve městě působily. 

Působivý je nefigurální pomník J. A. Komenského [1/XIV.] vytvořený Aloisem 

Metelákem, má tvar zeměkoule (Orbis terrarum), jejíţ jednotlivá pole znázorňují výjevy 

ze ţivota J. A. Komenského. Průměr koule je 250 cm a je vytvořena ze silného tepaného 

a cizelovaného měděného plechu na podstavci ze ţulových kvádrů. Reliéf doplňují 

citáty z Kšaftu. Zajímavostí je, ţe roku 1943 byl pomník zlikvidován, ale zachoval se 

jen díky prozřetelnosti dělníků praţského sběrného závodu, kteří jej uloţili do bezpečí. 

Památník byl znovu obnoven v roce 1967. 

 

Během druhé světové války zde byla téměř vyhlazena ţidovská obec. Ta v roce 

1910 postavila ve městě synagogu. Tato stavba se ovšem jako výsměch ţidovské 

komunitě začala v roce 1968 bourat.
46

 Zpustošen byl také ţidovský hřbitov leţící 

v malém úvalu mezi poli severozápadně od města. 
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V roce 1950 byla Litomyšl zařazena mezi městské památkové rezervace. 

Potvrdily se tak nejen umělecké hodnoty stavební podoby starého města, ale také 

kvalitní urbanistické pojetí jednotlivých staveb, které se pokoušejí jít v souladu se 

starou zástavbou. V bývalém zámeckém pivovaru byl po renovaci budovy upraven byt 

rodičů Bedřicha Smetany. Od roku 1924 je v prostorách bytu Františka Smetany stálá 

expozice věnovaná ţivotu a dílu Bedřicha Smetany. Aţ do 50. let minulého století jej 

spravovalo Muzeum Bedřicha Smetany v Praze.
47

 Avšak z důvodu špatného stavu všech 

budov zámeckého pivovaru, převzalo v roce 1955 správu ministerstvo kultury. 

 

Zámecká jízdárna, jako jedna z hospodářských budov, byla na počátku 18. 

století přistavena k zámeckému pivovaru barokním architektem Františkem 

Maxmiliánem Kaňkou. Avšak počátkem 50. let 20. století slouţila jako výkrmna prasat. 

50. léta celkově neměla na architekturu města dobrý vliv, ostatně jako na celou řadu 

dalších měst tehdejšího Československa. Teprve aţ v druhé polovině 20. století byla 

uskutečněna rekonstrukce jízdárny, kde vznikl prostor pro pořádání výstav a 

reprezentativních akcí. 

 

Některé opravy na domech v počátku 20. století byly ojedinělé i necitlivé, přesto 

se ale podařilo zachovat staré fasády v jejich původní podobě a uchovat městu podobu 

baroka a empíru, která je ještě umocněna sledem podsíní. Historický vzhled města je 

nyní oţiven vzhledem fasád, jejichţ omítky jsou pastelově laděny. Naproti tomu některé 

stavby zmizely z plánu města. Bylo to zejména proto, aby umoţnily modernizování 

komunikací či postavení nových komplexů budov. Po druhé světové válce byla 

Litomyšl zasaţena vlnou industrializace a byly stavěny nové průmyslové podniky. 

V první řadě to byla v roce 1950 výstavba velké továrny na skleněná vlákna Vertex. Do 

provozu byla továrna uvedena v roce 1953. Výstavba dalších továren potom 

pokračovala v 50. letech. V  roce 1957 vznikla v Litomyšli pobočka závodu těţkého 

strojírenství – Juranovy závody z Brna, pro nějţ byly upraveny budovy někdejší továrny 

Eggerovy. Dále zde vznikly pobočky Modety, typická obuvnická výroba přešla do velké 

továrny Botana. Keramika se vyráběla v závodě Keralit, pravítka a měřítka vyráběl 

podnik Koh-i-noor.
48
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Po druhé světové válce byl také ve městě zřízen samostatný archiv. V roce 1953 

v uvolněných místnostech zámku vznikly pro archiv samostatné prostory a umoţnily tak 

osamostatnění správy archivu, která pak spolupracovala s muzeem. Činnost pracovníků 

archivu jako by byla pokračováním práce významného litomyšlského archiváře, kterým 

byl František Jelínek.Zabýval se jiţ v polovině 19. století litomyšlskými archiváliemi, 

archiv uspořádal a opatřil seznamem. Byl rovněţ ve své době městským kronikářem. 

Jeho pokračovatelem v kronikářství byl později městský úředník Josef Valouch, jenţ je 

vzpomínán zejména pro své kronikářské záznamy z revolučních let 1848 a 1849. 

V Litomyšli také vznikl muzejní spolek a to k příleţitosti příprav velké národopisné 

výstavy v Praze v roce 1895. 
49

 Muzejní spolek pečoval jednak o hmotné památky, ale 

také o písemné doklady. Archivní dokumenty poprvé odborně uspořádal v roce 1930 

Zdeněk Nejedlý. Dnes jsou všechny důleţité materiály soustředěny ve Státním okresním 

archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli. 
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3. Vývoj města po roce 1945 (kulturně - společenský a hospodářský 

kontext stavebního rozvoje 50. - 60. let) 

 

Vývoj v tomto období byl samozřejmě zásadně poznamenán druhou světovou 

válkou, jako ostatně v řadě dalších měst Československa. Jiţ revoluční rok 1945 byl pro 

město poměrně hektický a bohatý na události. Počátkem tohoto roku se ze Slovenska 

přemístila německá vojenská nemocnice, která se usídlila v budově gymnázia a 

pedagogické školy.
50

 Vojáci, kteří v ní umírali, byli pohřbíváni na místním hřbitově. 

Celkově jich je zde pochováno 158.
51

 

  

V téţe době byla také pro muţe vyhlášena pracovní povinnost a stavěli v ulicích 

zábrany. Větší z nich se nalézaly například v blízkosti Braunerova náměstí, na Tyršově 

třídě, u pivovaru, u pošty, na Lánech a jinde.
52

 Také se v tomto roce ve městě objevily 

kolony německých uprchlíků z Horního Slezska, jímţ se říkalo „národní hosté―. Na 

povozech si vezli nejnutnější věci, často s sebou měli ukrajinské nebo polské čeledíny, 

kteří zde uţ potom obvykle zůstali. Stravovací místo pro ně bylo zřízeno v sokolovně a 

v Cerekvici. Dne 25. dubna téhoţ roku zastřelili partyzáni v dnešní Nerudově ulici dva 

německé vojáky. Na to bylo vyhlášeno německou správou stanné právo spojené se 

zákazem vycházení od 22 do 6 hodin. Avšak v sobotu 5. května se po zprávě o 

vypuknutí Praţského povstání začaly na náměstí tvořit hloučky lidí, navzdory výše 

zmíněnému právu. V podvečer se také objevovaly československé vlajky a všeobecně 

se očekávalo, ţe do města přijdou partyzáni.
53

  Následující dva dny potom sílil proud 

německých vojenských vozidel přijíţdějících od Svitav do města. Dne 7. května zapálili 

Němci na zámku vojenská vozidla a kapitán Moravanský dosáhl po jednání s dr. 

Hirschbergerem a okresním hejtmanem Nitschem staţení ozbrojených hlídek. Německá 

posádka se dala na ústup a spolu s ní odcházeli také kolaboranti.V revolučních dnech se 

také konaly první schůze revolučního národního výboru.  

 

Dne 9. května pak Němci kvapně opouštěli Litomyšl. Ulice byly ucpány vozidly 

a všude panoval velký zmatek.
54

 Kolem poledne téhoţ dne se v Litomyšli objevila 
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průzkumná vozidla Rudé armády. Osádky tanků byly vítány bouřlivě a s upřímným 

nadšením. Prameny uvádějí, ţe kromě desítek ţidovských občanů si válka vyţádala na 

57 obětí z řad litomyšlských občanů. 

 

Velká oslava na počest osvobození se konala 10. května 1945. Byla odloţena o 

den z důvodu obav před skupinkami vojáků SS, které se v okolí města ještě 

vyskytovaly. Ve městě však stále panoval poměrně zmatek, neboť Litomyšlí procházely 

celé kolony německých válečných zajatců. Útočištěm se jim stal zámek, kde se prý 

shromaţďovalo aţ několik desítek tisíc zajatců. Ze zámku pak kolony pokračovaly 

pěšky, některé autem, směrem na Moravskou Třebovou, dále do České Třebové nebo aţ 

do Olomouce. Tento koloběh trval asi 7 týdnů. V regionálním muzeu jsou dostupné 

fotografie celých kolon německých zajatců na cestě k zámku. Zámek byl hrozně 

pustošen, zejména všemi moţnými odpady. Koncem války slouţil také jako sklad 

textilu pro vojenské účely. 

 

Pro sovětské vojáky, kteří se vraceli z německého zajetí, vyuţila Rudá armáda 

Smetanův dům.
55

 I tato významná litomyšlská památka nebyla ušetřena vandalismu  

některých vojáků. Vojáci znečistili a poničili, co se dalo. Kdyţ budovu opustili, chtěl 

sovětský velitel ve Smetanově domě zřídit skladiště lékařského materiálu. Naštěstí tento 

nápad neprošel a budova byla uvedena brzy do takového stavu, ţe se zde jiţ koncem 

května 1945 mohla konat oslava narozenin prezidenta Dr. Beneše. Rudá armáda měla 

pro své potřeby také další budovy ve městě. V budově gymnázia byl zřízen lazaret a 

stejně tak v pedagogické škole. V průmyslové škole byl potom zřízen sklad léčiv a také 

veterinární oddělení. Naštěstí pro litomyšlské občany i pro tyto budovy, to nebylo 

nadlouho. 

 

Novými správními orgány okresu a města se staly okresní a místní národní 

výbor (ONV, MNV). Národní výbory územně-správní a státní politické správy se na 

základě ústavního dekretu prezidenta republiky z prosince 1944 začaly tvořit jiţ před 

koncem války. MNV Litomyšl čítal 24 členů a byly v něm zastoupeny všechny 4 

politické strany Národní fronty.
56

  Do čela prvního MNV, který střídal protektorátní 

místní správní komisi, byl zvolen prof. Vilém Marx a ustavující schůze se konala 2. 

června 1945 ve Smetanově domě. Podstatnou část činnosti MNV tvořilo zadrţování 
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podezřelých osob a zajišťování jejich majetku. Také vydával početná osvědčení o 

národní spolehlivosti. Naproti tomu ONV dohlíţel zejména na bezpečnostní záleţitosti, 

očistu veřejného ţivota, osídlování pohraničí, odsun Němců, ale také obnovu 

hospodářství, zdravotnictví a sociálních sluţeb. 

 

V těchto bouřlivých poválečných letech se také Litomyšl vypořádávala 

s nacistickými zločinci a kolaboranty. Byly zřízeny tzv. mimořádné lidové soudy, které 

působily v sídlech krajských soudů. Tyto mimořádné soudy obvykle rozhodovaly 

v pětičlenných senátech, jeţ se skládaly ze soudce z povolání a 4 soudců z lidu, většinou 

z politických vězňů. V případě Litomyšle sídlil mimořádný lidový soud v Chrudimi. 

První zasedání se uskutečnilo 2. listopadu 1945 a soud pak pravidelně vyjíţděl 

k soudním jednáním do Litomyšle. Uvádí se, ţe projednal celkem 85 obvinění. Ale ani 

Litomyšl se nevyhnula ukvapeným vypořádáním s nacisty. Některé tresty smrti byly 

například vykonány hned na vězeňském dvoře za přítomnosti rodin politických vězňů. 

Ve Státním okresním archivu také můţeme nalézt dokumenty, které vyzývají občany, 

aby se zdrţeli všech osobních zákroků proti zrádcům vlasti.
57

 V Regionálním muzeu 

v Litomyšli také najdeme dokumenty o tzv. divokém odsunu Němců, kteří byli 

hromadně odváţeni vagóny ve dnech 25. - 29. června. ONV v Litomyšli za tímto 

účelem připravil seznamy Němců, kteří měli být odsunuti. Po té, co byly německé 

vesnice obklíčeny, museli se jejich obyvatelé do tří hodin dostavit na náves jen 

s malými zavazadly. Do Litomyšle, do dvora u Kalousů, naproti dnešnímu hotelu 

Dalibor, dorazily kolony Němců z obcí Janova, Gajeru, Strakova a ze Semína. Na 

nádraţí byli potom naloţeni do otevřených nákladních vagónů a odvezeni na sever, 

směrem na Dráţďany. Během červnového divokého odsunu bylo z Litomyšlska 

odvezeno na 9000 Němců, tj. kolem 66 % všeho německého obyvatelstva.
58

  Tyto 

události měly samozřejmě za následek přesuny v majetkové drţbě. Majetek byl 

konfiskován a to na základě dekretů prezidenta republiky. V Litomyšli byla národní 

správa uvalena na firmy Linkner&Schidleja a Alfred Waldek, které vyráběly prádlo, 

dále potom na obuvnický závod A. Konvalinková, dříve Popper&Lobl. Zajištěna byla 

firma Arpád Rojko v ulici B. Němcové čp. 147 (dům U Hroznu).
59
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Městu Litomyšl se také po převratu vrátily lesy a také město ţádalo o majetek 

Thurn-Taxisů, o kterém se práce jiţ zmínila v předešlé kapitole. Patřil do něj především 

zámek, pivovar a přilehlé budovy a velkostatkové pozemky, hlavně rybníky a lesy. 

Zámek byl v září roku 1945 spolu se zemědělským a lesním majetkem zkonfiskován a 

stal se majetkem Národního pozemkového fondu v Praze. Vlastní zámek potom přešel 

do správy Národní kulturní komise. Pivovar město ve vlastní reţii začalo provozovat 

v roce 1947. S některými dalšími budovami bylo ale nakládáno daleko hůře. Například 

v jízdárně byla autoopravna a později dokonce výkrmna prasat. Existovaly také záměry 

na vybudování letiště, například na pozemcích u dvora Vlkova, nikdy však nebyly 

zrealizovány. Rozvoj hospodářství se realizoval i v podobě poţadavku, aby bylo město 

zahrnuto do dvouletého plánu rekonstrukce a rozvoje národního hospodářství.  

 

Únorový převrat znamenal další změny v národním hospodářství a nevyhnulo se 

to ani Litomyšli. V dubnu roku 1948 byly přijaty další znárodňovací zákony a celý 

hospodářský sektor byl zestátněn nebo alespoň zdruţstevněn. Lesy Litomyšle o výměře 

přes 1962 ha se staly majetkem Československých státních lesů, n. p. Praha. 

Znárodněna byla většina továren, na další podniky byla uvalena národní správa, týkalo 

se to například cihelny u nádraţí, keramické dílny Aloise Dudycha či Mlékařského a 

hospodářského druţstva. Většina podniků procházela celou řadou nepřehledných 

organizačních změn. Například starobylá Augustova tiskárna. Po únoru 1948 se měla 

stát součástí komunálního podniku, ten však přestal pracovat. Stala se tedy součástí 

Východočeských tiskáren, avšak v roce 1963 byla Augustova tiskárna stejně zrušena a 

obnovit se ji podařilo aţ v roce 1969. 

 

Jiţ v září 1948 se začala stavět nová varna městského pivovaru. Pivovar se stal 

komunálním podnikem a jeho součástí byla i restaurace ve Smetanově domě. Stavba 

nové varny stála skoro 1,5 mil. korun, ale provázela ji špatná projektová příprava a 

technické potíţe. Roku 1953 pivovar převzaly Orlické pivovary, avšak byl 

v technicky tak špatném stavu, ţe vaření piva bylo ve stejném roce zastaveno. Proces 

socializace doléhal ale i na obyčejné řemeslnické dílny a malé firmy. Od roku 1949 se 

vytvářely tzv. komunální podniky. Pro pracovníky podniku Vertex se roku 1952 začaly 

za gymnáziem stavět obytné domy.
60

 Vzniklo zde tzv. sídliště Vertex, kde byla 

počátkem 60. let minulého století zřízena také mateřská školka a jesle. Původně 
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Masarykova čtvrť se tak rozrostla. V Purkyňově ulici měl podnik Vertex také 2 

internáty. Kompletní stavba nemocničního monobloku byla dokončena v roce 

1956.Hospodářská kultura Litomyšle se rozvíjela mimo jiné ve dvoře Vlkově, který byl 

státním statkem. Od roku 1954 zde byl zaveden chov koní, zejména pro armádní 

potřeby. 

 

Z hlediska vzdělání hrála významnou roli reforma školství z roku 1953. Byly 

spojeny obecné a měšťanské školy, čímţ vznikly osmileté střední školy a z gymnázií se 

staly jedenáctileté střední školy. V Litomyšli se vyjasnila situace okolo pedagogické 

školy [1/I.], která se stala pobočkou státního učitelského ústavu v Chrudimi. Později 

byly učitelské ústavy nahrazeny pedagogickými gymnázii a na tom litomyšlském se 

měly vychovávat učitelky mateřských škol. Učit se zde začalo 1. září 1950. 

 

Nedůvěra se projevovala vůči všem kulturně-politickým spolkům. Zvláště pak 

Sokol měl obtíţnou pozici a tak byla Československá obec sokolská v roce 1952 

zrušena. V tomto roce bylo dokončeno také koupaliště v místech bývalého rybníka 

Ţaboškrt a v srpnu 1952 se zde konaly celostátní plavecké závody, které se několikrátv 

pozdějších letech zde opakovaly. V zimních měsících zde bylo kluziště, které také 

vyuţíval hokejový klub. 

 

Páteří kulturního ţivota byla v Litomyšli hudba, zvláště v době okupace.
61

 

Nezanedbatelnou úlohu mělo ale i výtvarné umění. Řada zajímavých výstav vedla 

k myšlence zřídit státní galerii. Městská obrazárna, zde vznikla roku 1926, ale po roce 

1948 ţivořila, aţ téměř zanikla. Náhradou se stala Galerie Josefa Matičky, tvůrce, jenţ 

se Litomyšlí inspiroval. Od roku 1977 byla tato galerie umístěna v domě U Rytířů. 

Velkou zásluhu na pořádání výstav v obrazárně měl učitel Václav Drbohlav a lékař a 

starosta MUDr. František Lašek. Významný byl v těchto aktivitách také podíl Josefa 

Voleského.
62

 Dalším významným kulturním činitelem byl Josef Portman, který vytvářel 

unikátní tisky. Josef Portman se narodil 25. srpna 1893 v domku čp. 81(později 

přečíslovaném na čp. 75) na Záhradi, tedy na místě dnešního Portmonea – Musea Josefa 

Váchala. Josef Portman si ve svém domku na Záhradi zřídil vlastní tiskařskou dílnu 

v zadním traktu. Vybíral si autory textů a autory ilustrací, navrhoval titulní listy a 

rozvrhoval sazbu. Významným uměleckým přínosem Portmanových tisků jsou 
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především ilustrace. Prvním koho oslovil, byl v roce 1913 právě Josef Váchal a s ním 

spolupracoval na osmi publikacích. Portman se stal mecenášem umění Josefa Váchala a 

svého přítele pozval roku 1920 do Litomyšle, aby vyzdobil jeho dům malbami. Ten jeho 

ţádosti vyhověl a provedl rozsáhlé výmalby i úpravy lidového nábytku pro daný 

interiér. V domě toho roku pobýval jen pár dní v srpnu a vyzdobil během této doby 

jeden strop, šatní skříň a část další stěny svými osobitými malbami. Na malbě je 

dokonce patrné vročení 7. – 14. VIII. MCMXX, které tu zůstalo zachováno i přes později 

vykonané úpravy.
63

 Všechny malby, které Váchal vytvářel aţ do roku 1924, mají 

sloţitou strukturu a směsice námětů a stylů je pro běţného návštěvníka těţko 

pochopitelná bez komplexní znalosti Váchalova díla.Fantasmagorické kompozice se 

střídajís klasickými tématy křesťanské ikonografie (téma Adama a Evy, Posledního 

soudu, Marností věcí pozemských, Ukřiţování a jiné).
64

 

 

V 60. letech hrozila domku zkáza. Teprve aţ roce 1993 vzniklo Portmoneum 

[2/I.], Muzeum Josefa Váchala. Ještě před vznikem Portmonea zde bylo 9. prosince 

1989 zaloţeno Nakladatelství Paseka, které také začalo zdevastovaný objekt 

rekonstruovat potom, co ho město Litomyšl odkoupilo od Národní galerie. Objekt byl 

zničen poţárem a restaurátorské práce probíhaly technikou transferu. Podrobněji se o 

procesu restaurování maleb ještě zmíníme v další kapitole.  
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3.1 Architektonické a urbanistické zásahy 70. a 80. let (budování 

obytných souborů, infrastruktury apod.) 

  

Časové rozhraní 70. a 80. let patří v Litomyšli z hlediska urbanistických zásahů 

k těm méně šťastným obdobím. V té době zde docházelo k řadě nepodařených zásahů, 

které ovlivňovaly tvář Litomyšle. Pokud při zpracování tohoto období nahlédneme do 

vícero literatury, je tato doba hodnocena kladně i záporně. Kladné hodnocení je 

samozřejmě ovlivněno komunistickým reţimem, který zde byl u moci. Byla provedena 

výstavba silnice, která město rozdělila a zároveň se téměř dotýká historického jádra. 

K dalším stavebním počinům tohoto období patří také výstavba panelového sídliště za 

Smetanovým náměstím. Text, který uvádí předseda Městského národního výboru 

v Litomyšli v roce 1979, Stanislav Sagač, je zde jasným příkladem.
65

 Mimo jiné Sagač 

ve svém textu píše, ţe samozřejmě všichni členové vedení města se chtějí podílet na 

jeho rozvoji a pokračovat v tom, co vybudovali jejich předchůdci a ţe: „…chceme 

rozvíjet architekturu v socialistickém duchu a pod vedením Komunistické strany 

Československa k dalšímu rozkvětu.“
66

 Z jeho pohledu je také Litomyšl na konci 70. let 

minulého století hodnocena jako město, které se dynamickým způsobem rozvíjí: 

„Dnešní Litomyšl by stěží poznal ten, kdo tu naposledy byl před třiceti léty. 

Rozhodujícím způsobem, v důsledku dynamického rozvoje společnosti vedené KSČ, byla 

překonána i stagnace města, způsobená nedostatkem průmyslových závodů a 

rozdrobeností výroby, nedostatečnými možnostmi zaměstnání….V roce 1979, spolu 

s integrovanými malými obcemi Nedošínem, Kornicemi a Pohodlím, dosáhla Litomyšl 

ve své historii poprvé hranice 10 000 obyvatel.“
67

 Z tohoto pohledu je také výstavba 

největšího závodu Vertex hodnocena kladně, stejně jako výstavba jiţ zmíněného 

sídliště. V roce 1977 byla dokončena výstavba nového sídliště na Smetanově náměstí, 

kde vzniklo celkem 264 bytových jednotek. Ve stejném roce také vzniklo 85 nových 

rodinných domů s celkem 101 byty na Záhradí, Zahájí a ve Strahovské ulici. Také byla 

dokončena hrubá stavba mateřské školy pro 120 dětí a o rok později byly otevřeny dvě 

nové třídy pro 65 dětí.
68
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Dne 29. prosince 1978 bylo po roce a půl trvající rekonstrukci otevřeno vyhořelé 

kino OKO. Po roční stavbě byl v roce 1977 vybudován nový zimní stadion s umělou 

ledovou plochou. V roce 1979 prošel rekonstrukcí také Smetanův dům. Byly otevřeny 

provozovny Okresního podniku sluţeb a nové prodejny květin a Cestovní informační 

sluţby. V roce 1978 byla vyasfaltována vozovka na Vodních Valech a také vybudováno 

zábradlí podél řeky Loučná.
69

 V roce 1975 byla na budově muzea v Litomyšli zahájena 

generální oprava. Navázala na rekonstrukci z předchozích let, kdy bylo schodiště 

osazeno parketovými schody, opraveny komíny a na okna v niţších podlaţích byly 

vsazeny mříţe. V tomto roce došlo na kompletní předělávku celé elektroinstalace a také 

k zavedení vodovodu, který byl do té doby jen v suterénu. V muzeu také přibyla 

kamenná dlaţba a bylo postaveno sociální zařízení. Také byla opravena fasáda budovy 

muzea a u oken vyměněny rámy za nové z tvrdého dřeva. Rekonstrukce fasády domu 

bude ještě probrána dále. 

 

 V roce 1979 byla zahájena modernizace závodu národního podniku Vertex v 

Litomyšli a převzal je podnik Sklo Union Vertex Litomyšl.
70

 V souvislosti s tím byla 

v roce 1977 zahájena výstavba podnikového výpočetního centra v Benátské ulici. Na 

tehdejší dobu se jednalo o výrazně moderní počin, neboť hlavním smyslem vybudování 

tohoto centra bylo napojit řadu činností a výrobních provozů na počítač. 

 

 Litomyšl patří mezi ta česká města, u nichţ zůstalo zachováno komplexně 

historické jádro. Zachoval se zde urbanistický soubor historických budov, u kterých 

více či méně zůstal podtrţen jejich původní vzhled. I proto byla Litomyšl v roce 1965 

ministerstvem školství a kultury prohlášena za městskou památkovou rezervaci. 

Historické jádro Litomyšle bylo zkoumáno jiţ v roce 1959, kdy Státní ústav pro 

rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze vypracoval podrobný architektonický 

a urbanistický rozbor jednotlivých budov.
71

 Tento rozbor uváděl, ţe na konci 19. století 

a zejména pak v první polovině 20. století nebyla stavu budov v historickém centru 

Litomyšle věnována dostatečná péče. Do plánu obnovy a údrţby památkové rezervace 

byly v její první etapě (1965 - 1970) vybrány takové stavby, které byly nejvíce ohroţené 

a zejména ty, u kterých by pozdější termín jejich opravy mohl způsobit jejich 

nenávratné poškození. Bylo tedy vybráno 13 domů a piaristický kostel. V další etapě 
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(1971 - 1975) mělo dojít k obnově ohroţených památek v hlavních městských 

prostorech, celkem se jednalo o 22 budov.
72

 M. Skoumalová dokonce ve své kapitole 

Obnova městské památkové rezervace a národní kulturní památky státního zámku 

v Litomyšli, v knize Litomyšl od Jindřicha Růţičky, připouští, ţe se na historických 

památkách velmi nepříznivě podílí nedostatečná spolupráce místních stavebních 

podniků. Za největší potíţe označuje zejména problémy se statikou, které u některých 

budov vedly aţ k jejich demolici. Také proto bylo v roce 1971 z iniciativy Měst NV a 

státní památkové péče svoláno jednání ohledně statického zabezpečení historického 

jádra Litomyšle. Jako investor se angaţoval Krajský investorský úřad v Hradci Králové 

a inţenýrskou činnost na projektu zabezpečil Interprojekt Brno.
73

 Hlavním projektantem 

byl Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze. Dodavatelem 

sanačních prací byl Geologický průzkum, n. p. Rýmařov.
74

 První etapa znamenala 

zajištění veškerých průzkumných prací. V červnu roku 1972 pak kolektiv statiků 

dokončil rekognoskaci všech objektů, jejichţ zachování bylo naprosto nezbytné pro 

udrţení historického rázu centra města. Interprojekt také do května roku 1973 souběţně 

vypracovával inţenýrsko-ekologický průzkum. Bylo zjištěno, ţe kamenné zdivo, které 

se pouţívalo na výstavbu domů od roku 1457, se skládalo z materiálu křídových vrstev 

– opuky a pískovce a následně bylo vyzdívané na hliněnou maltu. Průzkum zjistil, ţe 

toto zdivo podmáčí podpovrchová voda a ţe negativní účinky na stav zdiva má 

především to, ţe hladina vody značně kolísá. Bylo to i v důsledku toho, ţe voda byla 

agresivní povahy s obsahem iontů CO2 a SO4. K narušení statiky budov přispěla také 

nedostatečná údrţba střech a svodů dešťové vody. Základy byly navíc značně 

promáčené vodou ze špatné střešní klempířské instalace. Velmi závaţnou otázkou při 

tomto posuzování také byly dynamické otřesy, které byly způsobeny těţkou dopravou 

vedenou blízko centra města. Na tyto průzkumové práce poté navázalo zpracování 

projektů statického zabezpečení těch nejohroţenějších památek. 

 

 Od roku 1972 tak postupně narůstal počet staticky zabezpečených staveb. 

Jednalo se například o domy čp. 102-104, 105, 101, 167-166, 129, 180-181 a další. 

V památkové rezervaci patří k jedněm z nejvýznamnějších dům čp. 110, dům U Rytířů. 

Z hlediska architektury je na něm zajímavá výzdoba exteriérů a interiérů, bohaté jsou 

kamenické i sochařské výzdoby fasády.V roce 1975 byla v tomto domě zahájena 

                                                 
72

 RŮŢIČKA, 1981, s. 99. 
73

 Tamtéţ, s. 100. 
74

 Tamtéţ. 



36 

 

přestavba interiéru na prostory městského muzea.  Na domě jiţ byly v předchozích 

letech prováděny úpravy, neboť olejový nátěr, který byl na fasádě proveden na konci 

19. století, kámen neprodyšně uzavřel a ve dvacátých letech minulého století byl 

odstraňován nešetrnou metodou a to pomocí louhových obkladů.  To, jak louh stékal po 

nedostatečně vymyté fasádě, způsobilo další větrání a olupování kamene.
75

 Pokleslo 

průčelí a další trhliny ve zdivu, kdy odklon pilířů od svislé osy byl aţ 18°. V šedesátých 

letech se tedy průčelí a podloubí zajistilo pomocí ţelezobetonové výztuţe. Na tomto 

zásahu spolupracovali odborní restaurátoři a sochaři Viškovská, Hlavatý, Vitvar a 

Zoubek. Při přetváření interiéru na muzeum bylo zjištěno, ţe se dochovaly cihelné pasy 

a nad stropem z 19. století původní renesanční kazetový strop se čtvercovými poli asi 

60x60 cm a s výškou ţeber 20 cm. Strop byl staticky narušen a jiţ v minulosti proto 

podepřen trámy. Kazetový strop byl zakonzervován několika vrstvami nátěru po obou 

stranách a zavěšen na vloţenou ocelovou konstrukci. Všechny čtyři sloupy byly 

restaurovány a částečně doplněny.  Byly také zpevněny zdi, které k budově přiléhají. 

V září roku 1977 zkolaudovali zástupci umělecké komise ČFVU restaurátorské práce na 

tomto domě. Obnovené prostory domu tak nalezly vyuţití. Pro návštěvníky jsou také 

zajímavé zejména obrazy s tématem Litomyšle od malíře J. Matičky. Tyto místnosti 

jsou propojeny s místnostmi vedlejšího domu čp. 109. Do tohoto domu byly také 

umístěny skulptury Zefíra a Flóry z Braunovy školy, které měly původní místo na atice 

domu čp. 115.
76

 

 

 Nejrozsáhlejší rekonstrukcí v centru města byla rekonstrukce domů čp. 102, 103 

a 104. Byla realizovaná podle projektu SÚRPMO v letech 1968 - 1973.
77

 Při této 

rekonstrukci nešlo ani tak o mimořádnou hodnotu těchto staveb, jako o to, ţe stojí na 

místě velmi exponovaném z hlediska pohledu na historickou zástavbu města. Hlavním 

záměrem projektanta tak bylo nenarušit dochované historické prostředí a zároveň 

přijmout poţadavky na tehdejší moderní úroveň výstavby. V průběhu rekonstrukce se 

ale objevily problémy se statikou, a tak muselo být nejprve zpevněno porušené 

základové zdivo a nosné konstrukce. 

 

Na všechny stavby v centru města měla jednoznačně nejhorší vliv komunikace 

I/35, která procházela náměstím. Zhoršoval se zejména stavebně statický stav domů a 
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situaci navíc zhoršovaly geologické poměry podloţí a agresivita spodních vod. Avšak 

zejména zmíněná komunikace způsobovala dynamické otřesy, coţ mělo za následek 

pozvolný pokles průčelních stěn. Také výpary výfukových plynů ovlivňovaly ţivotnost 

fasád. Byla tedy předloţena studie ke schválení přeloţky silnice mimo městskou 

rezervaci.  Úvodní projekt byl schválen v roce 1976 a téhoţ roku byla také zahájena 

vlastní realizace. Budování obchvatu města začalo jiţ v roce 1974 u Hlavňova na 

severozápadním okraji Litomyšle.
78

 Z výše uvedených důvodů byl obchvat města 

naprosto nezbytný, ale způsob jeho vybudování byl špatně naplánovaný. Město bylo 

jeho realizací rozděleno na dvě části, kdy jedna z nich byla zejména pro pěší obtíţně 

dostupná.
79

 Dalším negativním důsledkem bylo také to, ţe bylo znehodnoceno okolí 

Smetanova domu, neboť se musely zmenšit Rabínovy sady. Obchvat procházel rovněţ 

kolem další vzácné stavby, Lidového domu. Výstavbě obchvatu musela ustoupit tzv. 

Bělidla neboli malé náměstí. Sice na něm nestály obzvlášť významné stavby, ale i 

přesto Bělidla tvořila zajímavý útvar Litomyšle. V těchto místech se nacházelo staré 

autobusové nádraţí, které se po vybudování obchvatu přemístilo do přilehlých zahrad, 

kde bylo vybudováno nové. Obchvat v roce 1978 došel aţ ke křiţovatce u nádraţí a 

zkolaudován byl v roce 1983, nicméně prakticky vyuţívat se začal jiţ o dva roky dříve.  

 

 Dalším urbanistickým zásahem 70. let byla výstavba panelového sídliště a to na 

dnešním Komenském náměstí. Musela mu rovněţ ustoupit řada doposud stojících 

staveb, zmizela celá strana Havlíčkovy ulice a byl zbourán dům, ve kterém sídlila firma 

Popper.
80

  Dům byl tehdy uţíván n. p. Botana, která si poté pro své provozní účely 

upravila Sommrovu vilu. Rovněţ byla zbořena synagoga. Sídliště bylo k nastěhování 

předáno v roce 1977. Kdyţ bylo kompletně vybudováno, zastínilo výhled na panorama 

zámku. Ve stejném roce bylo také dokončeno sídliště Vertex. Do tehdejšího bytového 

fondu přibyly také jiţ zmíněné rodinné domy, které byly vystavěny ve čtvrtích na 

Záhradi, na Zaháji a ve Fügnerově čtvrti. 

 

 V 70. letech také probíhaly obsáhlé restaurátorské a rekonstrukční práce na 

zámku. Bylo nutné zpevnit stropní konstrukce, obnovit střešní krytinu a další úpravy. V 

roce 1973 se provedlo zajištění sgrafit na 2. nádvoří a rok poté byl učiněn průzkum 
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výzdoby zámeckých fasád a zároveň začala první etapa restaurátorských prací.
81

 Tyto 

restaurátorské práce měly i jinou dimenzi v tom smyslu, ţe v Litomyšli byla řada 

umělců, kteří nesměli v době normalizace tvořit a práce na sgrafitech pro ně znamenala 

nejen práci jako takovou, ale zároveň moţnost věnovat se potom v průběhu zimních 

měsíců vlastní tvorbě. K těmto umělcům patřil Olbram Zoubek, Václav Boštík, 

Stanislav Podhrázský, Eva Kmentová, Dušan Křička a Zdeněk Palcr.
82

 Psaníčková 

sgrafita byla dokončena v roce 1984 a v dalších letech byla na 2. nádvoří zpevňována 

tzv. figurální sgrafita. Všechny čtyři vnější fasády zámku jsou zdobeny sgrafitovou 

omítkou. Fasáda je tak jednoduše rozdělena pomocí tzv. psaníček, kterých je kolem 

dokola přes osm tisíc.
83

  

   

V roce 1984 bylo otevřeno Muzeum české hudby, respektive jeho první etapa.  

O tři roky později následovala další, věnovaná baroku a klasicismu. V roce 1984 také 

začaly opravy kostela piaristů. Opravy na kostele byly po mnoho let odkládány a na 

přelomu 70. a 80. let dokonce hrozilo zřícení kopule nad kříţením. Havarijní stav 

piaristického kostela byl zaţehnán v roce 1987. Stalo se tak i díky tomu, ţe město 

Litomyšl byla členem volného sdruţení měst, ve kterém byla i další česká a slovenská 

města jako například Kutná Hora, Tábor, Levoča či Banská Bystrica. Díky tomu měla 

Litomyšl od roku 1982 zpracován koncept údrţby a rozvoje historického jádra. Jeho 

součástí byl také projekt generel zeleně, který zpracovala katedra sadovnictví, 

krajinářství a květinářství Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1972. Projekt mimo 

jiné předpokládal, ţe v zadních traktech zahrad domů na Vodních valech vzniknou malé 

zahrádky nebo, ţe u zemědělsko-technické školy vyroste Park mladých. Projekt generel 

však zůstal jen na papíře.  

 

 Mezi důleţité události 80. let, které ovlivnily i architekturu a stavby Litomyšle, 

patřily záplavy, které město zasáhly v roce 1984. Vysychající potůček Drahoška se 

proměnil v mohutný tok, který vtrhnul do města a zaplavil domy ve své blízkosti. 

Jednalo se o Smetanovo náměstí, dále potom níţe poloţené části města. První vlna 

povodně přišla toho roku 17. května, krátce poté, co se z ní město částečně 

vzpamatovalo, další 12. a 13. července. Centrum města bylo po druhé vlně plné bahna a 
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následky vypadaly skutečně katastrofálně.
84

 Po těchto povodních se také velmi brzy 

začal upravovat Primátorský rybník na Černé hoře, zejména se začaly zvyšovat zbytky 

jeho hráze, aby tak byla vytvořena dostatečná retenční nádrţ. 

 

 Kromě výše zmíněných sídlišť a rodinných domů se také Litomyšl rozrůstala o 

integrované vesnice. V roce 1980 tak Litomyšl měla 10 253 obyvatel a mezi 

integrované vesnice patřily Kornice, Lány, Nedošín, Nová Ves, Pazucha, Pohodlí, 

Suchá, Zahájí a Záhraď.
85

 

 

V době normalizace Litomyšl velmi kulturně ţila a to nejen hudebně. V roce 

1974 vznikl festival Mladá Smetanova Litomyšl a to v rámci oslav Roku české hudby. 

Hlavním pořadatelem byl Český ústřední výbor Socialistického svazu mládeţe. Po 

revoluci v roce 1989 přešel festival pod vedení České hudební mládeţe.  Konala se zde i 

řada výstav. V roce 1970 to byla například výstava Obrazy z Litomyšle II od Josefa 

Matičky, o rok později vystavoval své obrazy v muzeu František Bukáček či Jiří Šašek, 

člen divadla Rokoko. Také se hojně prezentovali litomyšlští výtvarníci skupiny Formel 

– Vladimír Vích, Bohumil Pavlů, Josef Kuta, Milan Dvořák, Eliška Koubová a další.
86

 

Výstava s názvem Jaroslav Čermák a jeho doba v roce 1976 zahajovala Smetanovu 

Litomyšl. V kulturním ţivotě Litomyšle byly také významné schůzky krouţku 

esperantistů působícího při Jednotný klub pracujících. Také amatérští filmaři zde našli 

své působiště. Konaly se zde přehlídky amatérských filmů. Hodně populární byla tzv. 

Litomyšlská lilie, která se zaměřovala na filmy s tématikou vlastivědnou a historickou. 

V roce 1987 se potom v Litomyšli konal celostátní seminář filmových klubů. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84

 Skřivánek uvádí, ţe si za tuto spoušť mohli částečně lidé sami, neboť ve sběrné oblasti byly lány 

s kukuřicí. Ta má ale malou retenční schopnost, a tak se kukuřice spolu s bahnem dostala na mnoho míst 

ve městě. 
85

 SKŘIVÁNEK, 2009, s. 518. 
86

 Tamtéţ, s. 497. 



 

  



41 

 

4. Společenský a architektonický rozvoj města po roce 1989 

 
 

Listopadové události roku 1989 znamenaly změny a zásah do veškerých 

odvětvích lidské činnosti, architekturu nevyjímaje a dotkly se bez výjimky všech 

československých měst. Na dobových fotografiích, které jsou k dispozici v Regionálním 

muzeu v Litomyšli, můţeme vidět demonstraci, jeţ se v Litomyšli uskutečnila 27. 

listopadu 1989. Hlavními mluvčími této demonstrace byli budoucí starosta Ing. 

Miroslav Brýdl a Dr. František Zeman. V předvečer jejího konání vznikl v prostorách 

hotelu Zlatá hvězda sedmičlenný městský výbor Občanského fóra.
87

 Velkou událostí 

těchto dní na konci roku 1989 byl pohřeb rektora puristické koleje Františka Ambroţe 

Stříteského, jenţ se konal 22. prosince. Ceremonii slouţil v proboštském kostele biskup 

Karel Otčenášek, který se právě mohl vrátit do svého úřadu. Obřad však přerostl 

v demonstraci.
88

 

 

Jiţ v prosinci tohoto roku bylo v domě č.p. 126 otevřeno informační středisko 

Občanského fóra.
89

  Zde se také koncem prosince 1989 konala aukce děl výtvarníků z 

Litomyšlska a výtěţek z ní byl věnován studentům a na potřeby právě vzniklého 

Občanského fóra. To později od dubna roku 1990 přesídlilo do sousedního domu a 

nakonec do domu U Rytířů. Mimo jiné se na tomto místě řešila i otázka sochy Zdeňka 

Nejedlého [1/XVI.], odhalená v roce 1978. Byla totiţ předmětem trvalých sporů, zda ji 

na jejím místě ponechat nebo trvale odstranit. Socha nakonec zůstala zachována, ale 

ulice Zdeňka Nejedlého byla přejmenována na Zámeckou. Stejně jako řada dalších míst 

ve městě. Hlavní litomyšlské náměstí – Gottwaldovo – bylo přejmenováno na 

Smetanovo. Dosud Smetanovo náměstí před Smetanovým domem se proměnilo na 

náměstí Komenského, Komenského ulice byla přejmenována na ulici Rektora 

Stříteského, Leninova, dřívější Stalinova třída se vrátila ke svému původnímu názvu T. 

G. Masaryka, ulice A. Zápotockého dostala jméno Na Lánech, ulice Sovětské armády 

byla přejmenována na Moravskou a ulice P. Robensona na ulici Trstěnickou. 

 

V prvních svobodných volbách, které se konaly po 44 letech dne 8. a 9. června 

roku 1990, zvítězilo podle předpokladů hnutí Občanské fórum a jako druhá v pořadí se 
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umístila KDU – Křesťanská a demokratická unie. V Litomyšli byl zájem o volby 

obrovský, stejně jako v jiných městech země v tomto roce.
90

 Nové politické poměry 

znamenaly také změny v samosprávě. Zanikaly národní výbory a místo nich vznikala 

příslušná obecní a městská zastupitelstva, jejichţ správním aparátem byly městské a 

obecní úřady. Namísto okresních národních výborů potom vznikaly okresní úřady. Ty 

však v roce 2002 ukončily svou činnost a město Litomyšl bylo zahrnuto do 

Pardubického kraje. Městský úřad v Litomyšli také převzal část agendy, kterou do té 

doby vykonával Okresní úřad ve Svitavách. V roce 2001 se vytvořil mikroregion 

Litomyšlsko, který v podstatě opisoval hranice bývalého okresu Litomyšl. Dnes 

zahrnuje 41 obcí.
91

 

 

O tom, ţe je Litomyšl významným městem svědčí i ten fakt, ţe ho po revoluci 

v roce 1989 navštívila řada význačných osobností a konala se zde i celá řada 

významných setkání. Například se zde dne 15. dubna setkalo sedm středoevropských 

prezidentů v prostorách litomyšlského zámku.
92

 Toto setkání prezidentů bylo nápadem 

Václava Havla, který Litomyšl navštívil soukromě v září roku 1993 a byl jí doslova 

unesen. Při setkání prezidentů se také konala konference historiků, politologů a literátů. 

Účastnili se jí mimo jiné tehdejší český premiér Petr Pithart, tehdejší velvyslankyně v 

Rakousku Magda Vašáryová nebo například politolog Jacques Rupnik. Prezidentské 

setkání bylo neoficiálně nazýváno litomyšlský kruh a poloţilo základ k tradici dalšího 

setkávání evropských prezidentů. Krátce po skončení této první schůzky v Litomyšli 

předal předseda Poslanecké sněmovny městu znak a prapor. Další významnou 

návštěvou, která vyzdvihla význam Litomyšle, byla návštěva španělského královského 

páru v červenci 1995. Juana Carlose I. a jeho manţelku Sophii tehdy je mimo jiné 

doprovázel Pavel Tigrid a starosta města Brýdl.
93

 I česká politická a kulturní scéna 

Litomyšl často vyuţívala k různým setkáním a diplomatickým schůzkám.  

 

Současný starosta města Michal Kortyš, který úřad zastává od roku 2006, 

povaţuje za hlavní přínos architektonického a urbanistického vývoje města to, ţe na 
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prvním místě je především jeho vysoká úroveň, kterou se vyjma poválečného období 

daří udrţovat. Za poválečné období všeobecně je povaţován časový úsek od ukončení 

válečných operací v roce 1945 do počátku 60. let 20. století. Během 2. světové války 

výstavba obecně stagnovala, byly upřednostňovány stavby vojenského charakteru, 

komunikace a vše co mohlo být vyuţito německými okupačními orgány pro vojsko. Zde 

patrně nelze hovořit o významnosti architektury, či urbanismu. Protoţe české země byly 

po stránce industriální postiţeny válečnými operacemi poměrně nevýznamně, bylo po 

ukončení válečných operací třeba dohnat spíše výstavbu bytovou a komunální, 

zanedbávanou v předchozích letech z důvodů výše uvedených. 

 

V prvním poválečném období došlo k tzv. obnově národního hospodářství, tedy 

k obnově průmyslových komplexů zničených válkou zejména na ostravsku, brněnsku 

nebo plzeňsku. Byl vyhlášen tzv. dvouletý plán obnovy. Protoţe na litomyšlsku nebylo 

třeba nijak významně obnovovat průmysl, toto období v bytové výstavbě představuje 

tzv. dvouletkové obytné domy, respektive malé školní objekty. Jednalo se o maximálně 

tří podlaţní objekty, jejichţ vzhled sice nebyl obzvláště působivý, zejména ve srovnání 

s předválečnou architekturou, nicméně urbanisticky nijak nenarušoval vzhled města. 

Pokračující rozvoj výstavby vedl postupně k standardizaci architektury s dvěma účinky. 

Prvním a positivním bylo urychlení výstavby, druhým jiţ spíše negativním účinkem 

bylo zhoršování ţivotního prostředí a necitlivost k prostředí obecně.  Rozmáhal se 

sovětizovaný, tzv. styl socialistického realismu, naštěstí spíše ve velkoměstech. Zcela se 

zanedbávala údrţba památek. Toto období bylo zakončeno stavbami panelovými v 60. 

aţ 70. letech a vznikem panelových sídlišť. Můţeme se domnívat, ţe Michal Kortyš 

poválečným obdobím míní toto poměrně dlouhé období od roku 1945 do konce 70. let 

20. století. Tehdy jiţ alespoň částečně se začaly prosazovat prvky citlivého rozvoje 

měst, začaly se restaurovat památky a stavět i větší sportovní areály a školní zařízeni. 

 

Je potřeba ale zdůraznit, ţe po roce 1989 se o rozmach Litomyšle zaslouţil 

především Ing. Miroslav Brýdl. Dne 4. prosince 1990 se konalo zasedání městského 

zastupitelstva Litomyšle, které zvolilo starostou právě jeho. Miroslav Brýdl je velkým 

litomyšlským patriotem. Mimo jiné také pořádal debaty s litomyšlskými občany, aby 

mohli zasahovat do stavebních otázek a projektů. To, ţe je pro obyvatelstvo důleţitou 

osobností, jsem se přesvědčila i po rozhovoru s ředitelkou městské knihovny paní Mgr. 

Janou Kroulíkovou. Miroslav Brýdl se také velmi snaţil, aby bylo chráněno památkové 
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dědictví Litomyšle, avšak zároveň zastával názor, ţe se staré nemůţe obejít bez nového, 

jinak se pak z takového města velmi snadno můţe stát jakési „město duchů―, mrtvý 

skanzen bez ţivota. Zároveň ale nebyl zastáncem tzv. reminiscencí, tedy napodobování 

historických stylů.
94

 Důvěřoval modernímu projevu, ačkoliv si byl vědom, ţe mnozí 

občané Litomyšle by raději upřednostnili právě zmíněné napodobování historických 

stylů. Propojení hodnoty památek můţe totiţ dosáhnout pouze kvalitní moderní 

architektura.  

 

Na začátku roku 1991 začal také vycházet tehdy čtrnáctidenník Lilie, který se 

věnoval zejména architektuře a dění v Litomyšli. Bohuţel i jeho se dotklo to, na co 

narazíme níţe. Tedy na nedůvěru občanů i památkářů, na jejich neochotu přijímat věci 

nové a moderní s tím pohledem, ţe nemusí nutně ničit historické objekty města, ale ţe 

naopak můţou tvář města nově dotvářet. Přílišná uzavřenost vůči všem novým 

architektonickým počinům, zejména proto, ţe se těm, kdo zastávají takové názory, jeví 

historické jádro Litomyšle jako dotvořené a uzavřené a není v něm třeba dosahovat 

ţádných změn, byla velkým problémem rozvoje architektury porevoluční Litomyšle. 
95

 

I díky tomu zůstaly prakticky stranou tohoto periodika všechny projekty brněnských a 

praţských architektů téměř aţ do roku 1997. I nové stavby místních architektů stály 

poměrně stranou nebo se řešily jen ty problematické jako je například Domov důchodců 

[2/XII.] v Zámecké ulici navrţený Ing. Gabrielem (1994 - 1995) nebo druhá základní 

škola na Masarykově třídě, navrţená architektem Radimem Bártou (1990 - 1993). 

Poněkud jednostranný pohled na věc dokládá i to, ţe časopis Lilie otiskl všechny 

kritické názory týkající se obchodního domu Senquar. Debatu, která ale k projektu 

proběhla v prosinci roku 1993 v hotelu Zlatá hvězda, časopis nezmínil vůbec. 

 

 Památkáři a občané byli nedůvěřiví a kritičtí, ale v konečném důsledku 

odpovědnost za to, jak se v Litomyšli bude stavět, leţela na městském zastupitelstvu a 

starostovi Brýdlovi. Základním přístupem k architektuře podle něj měla být snaha 

zanechat svým dílem nesmazatelnou stopu a díky tomu pak budou moci i na přelomu 

století vznikat v Litomyšli vrcholná díla. Velkou zásluhu na územní plánování, přípravě 

soutěţí i výběru architektů jak z Prahy, tak Brna, měla externí městská architektka 

Zdeňka Vydrová. Tato brněnská architektka působí v Litomyšli od roku 1991. Moderní 

architekturu Litomyšle velmi poutavě představila na přednášce spolku Kruh nazvané 
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Současná Litomyšl, která proběhla v Praze minulý rok. Vydrová chápe město jako 

celek, ve kterém je potřeba, aby nové stavby měly:„…svoji tvář, aby reflektovaly 

prostředí, v němž se nacházejí. Spíše nadřazuji kvalitu celku.“
96

 I její zásluhou, přičemţ 

ona se navrhování staveb v Litomyšli věnuje jen zřídka, se podařilo architektům 

vytvářet projekty v duchu obyčejné modernosti a současně s ohledem na tradice 

prvorepublikového purismu a funkcionalismu.
97
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4.1 Působení a tvorba významných architektů 90. let  

 

Tato kapitola se věnuje působení významných architektů, kteří pracovali 

v Litomyšli zejména v 90. letech minulého století. Období po roce 1990 je v Litomyšli 

často nazýváno zázrakem. Jako první se tak vyjádřil o této etapě města historik 

architektury Rostislav Švácha.
98

 Litomyšl tak můţeme povaţovat za architektonické 

centrum České republiky hned vedle Prahy a Brna. Zajímavé je i to, ţe právě architekti 

z těchto dvou jmenovaných velkoměst se zde v Litomyšli střetávají. Dle dostupných 

článků v odborných periodikách je znatelné, ţe architekty, které zde práce uvede, 

spojuje něco společného a to je uvědomění si výjimečnosti města Litomyšle a provádění 

staveb zde. Historik architektury Zdeněk Lukeš poznamenal: „Dnes se s jistou 

nadsázkou říká, že kdo chce něco v české architektuře znamenat, musí mít aspoň jednu 

realizaci v Litomyšli.―
99

 Jednoduše řečeno je Litomyšl srdeční záleţitostí pro většinu 

z architektů. 

 

Architekty přivedl do Litomyšle jako první architekt Viktor Rudiš, který je 

známý spoluprácí na výstavě EXPO 1970 v Ósace i na brněnských sídlištích Lesná a 

Líšeň. Architekti z Brna měli moţnost se setkat s umělci, kteří v té době zde v Litomyšli 

pracovali na obnově sgrafitové fasády zámku. Jednalo se o Olbrama Zoubka, Arnolda 

Bartůňka, Zdeňka Palcra či Stanislava Podhrázského. V roce 1989 vznikla výstava 

v domě U Rytířů na Smetanově náměstí, které se zúčastnili i brněnští architekti Aleš 

Burian, petr Hrůša, Petr Pelčák a Zdeňka Vydrová. Zde se ukázalo, ţe plány architektů 

můţou oslovit veřejnost stejně tak, jak to dokázalo volné umění, tedy malba a 

sochařství. Důleţitou osobností byl samozřejmě starosta Miroslav Brýdl, který mimo 

jiné navázal kontakt s nizozemským městem Roden u Groningenu, kde ţije litomyšlský 

rodák, profesor historie, Hanuš Renner. Díky tomuto spojení se Litomyšl naučila 

sestavovat rozpočty, zjistit jak mají vypadat sociální sluţby a jakým směrem se ve 

vyspělých městech ubírá městská výstavba.  

 

                                                 
98

 BURIAN/ PELČÁK/WAHLA, 2001, s. 8. 

99
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Město potřebovalo městského architekta. Díky doporučení sochaře Arnolda 

Bartůňka se jím stala Zdeňka Vydrová, která nabídku starosty Miroslava Brýdla v roce 

1991 přijala. Zdeňka Vydrová studovala fakultu architektury VUT Brno a poté 

pracovala ve Stavoprojektu v ateliéru Viktora Rudiše. Na proměně vzhledu města má 

Zdeňka Vydrová velkou zásluhu i přesto, ţe díky své pozici neměla prakticky šanci 

získávat městské zakázky. Nejprve se městská architektka zabývala především budoucí 

výstavbou a jejím charakterem. Jednalo se o lokality U Nemocnice nebo sportovní areál 

Černá hora. Postupem času se zaměřila na správní rozhodování a stále více se věnovala 

detailům města jako řešení oplocení, předzahrádky či dostavba garáţí.  

 

Proměna Litomyšle tvoří hlavní část v práci Zdeňky Vydrové. Architektka 

navrhla na počátku 90. let nový vstupní portál domu č. 72 na Smetanově náměstí. 

Vznikla zde informační kancelář města Litomyšl [2/II.], se kterou se návštěvníci města 

ve většině setkávají jako s prvním místem ve městě. Portál je dřevěný, má velké 

prosklené výlohy a završuje jej mírně předsunutá dřevěná římsa. Nad římsou je 

plasticky provedený nápis Informace. Architektka dbala především na uměřenost vztahů 

a proporcí jednotlivých částí. 

 

V roce 1997 vybudovala architektka Zdeňka Vydrová průchod pod zámkem 

[2/VI.], tak aby se propojilo zámecké návrší s nově vzniklým parkovištěm. Vznik 

průchodu byl především náročný administrativně, kdy se muselo na zásahu dohodnou 

s majiteli pozemků, přes něţ byl veden. Projekt byl uskutečněn se zajímavou rychlostí, 

kdy včetně realizace vše trvalo jeden rok. Průchod zkultivoval předtím zanedbanou 

lokalitu a umoţnil rychlý přístup k zámku v jistém duchu intimity. Lomený tvar je 

ovlivněn hranicemi pozemků a nahodile tak vznikl zajímavější tvar, neţ kdyby se 

jednalo o rovnou uličku. Průchod je opatřen opukovým zdivem a kamennou dlaţbou. 

Díky přírodním materiálům, které architekta preferuje, působí průchod pozitivně a 

bezpečně.
100

 

 

 Zdeňce Vydrové byla také svěřena organizace soutěţí, které byly vypisovány na 

nové stavby. I v tomto případě byla Litomyšl napřed oproti jiným městům a dokazovala 

tak důraz, který klade na kvalitu architektury. Jednou z prvních a zásadních soutěţí se 
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stala soutěţ na přestavbu domu č.p. 70 a 71 [2/XI.], kterou vyhráli v roce 1992 

architekti z AP Atelieru, Josef Pleskot, Radek Lampa, Vladimír Krajíc.
101

 

Z fragmentů původních domů jsou zachovány sklepy a schodiště s portálem, 

renesanční portálová zeď a části plastické výzdoby. Fasáda domu působí moderně, ale 

přitom se architektům podařilo zachovat harmonii s okolními domy. I to, ţe zvolili 

otvory do podloubí obdélníkové, nijak neruší pohled na řadu domů lemující náměstí. 

Historické rozhraní dvou původní domů je viditelně označeno na střeše umístěným 

trojbokým hranolem. Fasáda je navrţena částečně z pískovcových bloků a plátů 

z tradičně štukatérsky zpracované omítky. 

 

Josef Pleskot vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. V letech 1982-

1991 byl zaměstnán v Krajském projektovém ústavu a roku 1991 zakládá kancelář AP 

Atelier. Mimo práci v Litomyšli vytvořil v 90. letech vilu Ve Vraném nad Vltavou, 

radnici v Benešově či bytový dům v Horaţďovicích. V Litomyšli výrazně působí 

především na počátku 21. století, kdy provedl společně s kolegy AP Atelieru 

rekonstrukci zámeckého pivovaru, podloubí v budově české pošty, revitalizaci 

historické budovy Regionálního muzea, revitalizaci předzámčí, úprava nábřeţí řeky 

Loučné, či bytové domy A2, A3 a A5. Práce Josefa Pleskota je pro dnešní Litomyšl 

stěţejní, neboť zasahuje do všech odvětví architektury a jeho návrhy jsou realizovány 

s úspěchem i dále dnes. 

 

Ze jmenovaných realizací bych ráda nastínila alespoň rekonstrukce zámeckého 

pivovaru [3/VII.], o které jiţ v roce 2000 v Litomyšli jednali zástupci organizace 

YMCA (Křesťanské sdruţení mladých muţů) a která bude podrobněji popsána 

v následující kapitole. YMCA chtěla v prostorách zámeckého pivovaru vybudovat 

školící středisko. To bylo skutečně v letech 2001-2006 zbudováno a v tom samém roce 

také vznikla společnost Evropské školící centrum. Jeho zakladatelem bylo město 

Litomyšl a právě Evropská aliance YMCA.
102

 Historická budova zámeckého pivovaru 

je dnes součástí areálu, který je zapsán na seznamu UNESCO. Pokud se na tuto 

rekonstrukci podíváme celkovým pohledem, můţeme zámecký pivovar vnímat jako 

moderní školící středisko, ale zahalené v obnovené barokní stavbě. Také si lze 
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povšimnout toho, ţe Pleskotův návrh jen minimálně zasahuje do fasády stavby. Větší 

zásahy architekta lze spatřovat v interiéru pivovaru. Ty jsou zrekonstruovány velmi 

jednoduše a hlavním rysem je surovost materiálů, kdy místo maleb vidíme jen cihly 

v naturální podobě. Ty doplňují další materiály jako je dřevo a kov. Součástí objektu je 

také knihovna, počítačová učebna, ubytovací prostory s kapacitou 65 lůţek a v druhém 

patře pivovaru také podkrovní sál, kde se konají různé výstavy, zejména v době konání 

festivalu Smetanova Litomyšl. V druhé polovině pivovaru se nachází rodný byt 

Bedřicha Smetany. 

 

Jak je uvedeno jiţ na začátku kapitoly, tak první architekty přivedl Viktor Rudiš.  

Jeho osobnost je neméně důleţitá pro proměnu města Litomyšle. Viktor Rudiš studoval 

fakultu architektury VUT Brno a jeho první projekty byly realizovány právě zde. Od 

roku 1980 pracuje v brněnském Stavoprojektu a do jeho ateliéru se začínají sbíhat 

architekti, jejichţ jména jsou stěţejní pro proměnu Litomyšle. Jedná se o Petra Pelčáka, 

Petar Hrůšu, Zdeňku Vydrovou, Ivana Wahlu, Gustava Křivinku a Aleše Buriana. 

Z tohoto okruhu lidí později vzniká dnes známé a důleţité brněnské sdruţení Obecní 

dům.Spolek Obecní dům Brno byl zaloţen v roce 1991 a v současné době sdruţuje 

zejména architekty z Brna a Prahy.
103

 Spolek se zaměřuje na zprostředkování díla 

významných českých a středoevropských architektů formou výstav. V roce 2001 byl 

vedle té zahájen nový výstavní a ediční projekt, zaměřený na současnou domácí i 

evropskou architekturu. První publikací této nové ediční řady je Litomyšl a současná 

architektura. 

 

Viktor Rudiš zakládá v roce 1993 se svým synem Martinem Rudišem 

architektonickou kancelář Rudiš-Rudiš. Jejich významným příspěvkem pro 

litomyšlskou architekturu je regulační plán lokality U Nemocnice.  Soutěţ na stavbu 

obytné části v lokalitě U Nemocnice proběhla v roce 1992. Rudišové vymysleli 

zastavovací schéma, předvedli studie jednotlivých objektů a navrhli první dům A1 
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[2/X.], který byl směrodatný pro zbytek výstavby. Architekti se snaţili vytvořit 

především příjemné prostředí odpovídající budoucím majitelům bydlení. Bytový dům je 

osazen sdruţenými okny v horizontálních i vertikálních pásech, které fasádu budovy 

odlehčují a člení. U přízemních bytů byly pouţity dřevěné plůtky, které zjemňují 

navazující betonové zídky. Střechu architekti zvolili mírně parabolicky zakřivenou, 

nevyčnívá a neruší okolí. Bytový dům obsahuje čtyřiasedmdesát bytů různých 

dispozičních variant.
104

 

 

V lokalitě U Nemocnice byl také vymezen pozemek na dostavbu stávajícího 

domu s pečovatelskou sluţbou [2/XII.]. Z návrhů byla vybrána studie Ing. Jana 

Gabrhela a realizace se ujali architekti Rudiše společně se Zdeňkou Vydrovou.Nová 

stavba je s původní spojena zasklenou lávkou. Hlavní část domu je prosklená pavlač 

orientovaná na sever, která má zajistit kontakt s venkovním prostředím. V prvním patře 

jsou prostory společného domovního vybavení a prostory o péči pro obyvatele. Ve třech 

dalších patrech jsou situovány pokoje. Výrazným prvkem stavby jsou dřevěné prosklené 

pavlače a verandy. Dům má střešní terasu, která poskytuje výhled na město. 

. 

Dalšími architektyz brněnského sdruţení Obecní dům je Petr Pelčák a Petr 

Hrůša. Pelčák a Hrůša jsou autory projektu rekonstrukce a rozšíření koupaliště 

v Litomyšli [2/IV.]. Původní koupaliště je dílem významného architekta Václava 

Kolátora a bylo postaveno po roce 1945 podle jeho projektu z konce 30. let. 

 

 Architekti Hrůša a Pelčák se ve své práci snaţili zachovat podobu koupaliště a 

elegantního ducha celého areálu. Stavba byla realizována 1. litomyšlskou stavební. Jsou 

zachovány funkcionalistické doplňky původního bazénu, který ovšem netěsnil. Proběhla 

důkladná oprava padesátimetrového bazénu a nově byl postaven tzv. dojezdový bazén, 

do kterého ústí tobogán. Přibyla také provozní budova, kde je sociální zařízení a 

upravuje se zde voda. Směrem do areálu je budova skryta a na místo fasády jsou zde 

podélné stupně dřevěných opalovacích roštů. Pohledové prvky, ocelové konstrukce a i 

tělo tobogánu bylo opatřeno nátěry v bílé, modré a ţluté barvě. 15. června roku 1995 

bylo koupaliště po rekonstrukci slavnostně otevřeno pro veřejnost. Sportovní areál 

Černá hora byl oţiven a rekonstrukce bazénu byl pouhý začátek.
105
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Stejná dvojice architektů se v roce 1998 podílela na návrhu sportovní tenisové a 

squashové haly v Líbánkách [2/XV.]. Ta byla slavnostně otevřena v roce 2001. Budova 

se sedlovou střechou je z ocelové konstrukce s montovaným pláštěm. Vnější povrch byl 

obloţen šedými cementovými deskami, které jsou podélně členěny dubovými latěmi. 

Stavba má industriální vzhled a do svého okolí příjemně zapadá svou nadčasovostí. 

Syrovost objektu z venku kontrastně doplňuje vnitřní barevná výmalba od Petra 

Kvíčaly. Nachází se zde tenisový kurt, klubovna a šatny v přízemí. V druhém podlaţí 

jsou tři squashové kurty a ve třetím podlaţí je umístěn byt správce a strojovna. Později 

v roce 2001 byl přistavěn ještě tunel ukrývající čtyři bowlingové dráhy. Stavba byla 

zařazena do ročenky České architektury 1999 – 2000.
106

 Architekti se snaţili dívat se na 

periferii města očima česko-švýcarského architekta Miroslava Šika, jeţ si námět 

periferie bere jako architektonický úkol.
107

 

 

Hrůša a Pelčák vytvořili spolu s asistencí M. Richterové ještě další projekt, a 

sice Program regenerace Městské památkové rezervace, který vznikal v roce 1996. 

Historické jádro města je rozděleno na čtyři urbanistické lokality. Například lokalita 

zámecké návrší. Při přípravě regenerace kaţdé z těchto lokalit je vţdy proveden 

stavebně historický průzkum, zhodnocen současný stav, důvody a význam regenerace, 

dále pak její cíle a rozsah, dokumentace objektu, předpokládané finanční náklady a 

časový horizont. Zámecké návrší jinak téţ nazývané Olivetská hora, které jiţ bylo 

zmíněno v předešlých kapitolách, zahrnuje celkem sedm budov – zámecký pivovar, 

jízdárnu, konírnu, kočárovnu, stáje a dále také piaristický kostel a kolej. 

 

Pro Litomyšl důleţitou trojicí architektů se stali Václav Babka, Radko Květ, 

Zdeněk Sendler. Václav Babka studoval fakultu architektury VUT Brno. Radko Květ a 

Zdeněk Sendler studovali na Vysoké škole zemědělské zahradnický obor v Lednici. 

Tito architekti vyhráli v roce 1998 soutěţ na revitalizaci Klášterních zahrad [2/VIII.].
108

 

Za dílo získali v roce 2001 čestné uznání na Grand Prix Obce architektů. Jedná o jedno 

z nejlépe ztvárněných veřejných prostorů v České republice po roce 1990. Podrobně 
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bude revitalizace zahrad rozebrána v následující kapitole, zde pouze hrubý nástin 

projektu. 

 

V roce 1997 ale město vypsalo veřejnou soutěţ na revitalizaci tohoto prostoru. 

Zadání této architektonické soutěţe znělo: „Architektonické řešení vymezeného 

prostoru klášterních zahrad jako veřejného městského parku či zahrady."
109

Prvotním 

smyslem rekonstrukce klášterních zahrad bylo vytvořit prostor, který by byl 

reprezentativní a zároveň slouţil obyvatelům k relaxaci v samotném centru města a také 

aby takto zrekonstruovaný prostor dobře doplňoval zámecké návrší. Motivem 

rekonstrukce klášterních zahrad bylo dle autorské zprávy: „Zahrada-divadlo, divadlo – 

zahrada. Soudobý výraz v kontextu s historickými prvky.“
110

  Jako důvod pro výběr 

tohoto projektu uvedla komise následující:  „Autoři návrhu se inspirovali původním 

charakterem a členěním zahrad, s nimiž však nakládají volně. Historické fragmenty 

uvádějí do nových souvislostí. Respektují bohatost terénních úrovní, aniž by porušili 

kompaktnost prostředí."
111

 

 

Klášterní zahrady jsou povaţovány za ozdobu Litomyšle, neboť architekti při 

zpracovávání návrhu dobře promysleli i stávající okolní architekturu. Projevila se tak 

logická souvislost u budování vstupů do zahrad a pohledy ven z objektu, kdy se 

návštěvníkům naskýtá nádherný výhled na Litomyšl.Sami architekti, kteří projekt 

rekonstrukce Klášterních zahrad vytvářeli, říkají, ţe sice k parku přistupovali jako 

k prostoru s novou funkcí, ale zároveň pracovali se stávajícími historickými objekty, 

s parcelací apod. A zároveň se také snaţili respektovat historické prvky a stavy, avšak 

v novodobých souvislostech.  

 

Další dvojice architektů, která přišla do města z Brna, jsou Aleš Burian a Gustav 

Křivinka. Oba studovali fakultu architektury VUT Brno a poté pracovali v brněnském 

Stavoprojektu. V Brně se proslavili například projektem na novostavbu banky IPB. 

V roce 1991 zakládají společně architektonickou kancelář Burian-Křivinka a od 90. let 

začínají působit v Litomyšli, jejíţ tvář výrazně ovlivnili. 
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V roce 1992 vyhráli se svým projektem urbanistickou soutěţ na řešení území 

Havlíčkovy ulice. Tato část města byla původně lemována historickými domy, které 

byly asanovány v rámci komplexní bytové výstavby. Naštěstí se brutální záměr naplnil 

jen částečně a panelákové domy stojí pouze na levé straně Havlíčkovy ulice. Po roce 

1989 hledalo město jiné řešení, jak v ulici dál stavět. Architekti pro lokalitu vytvořili 

regulační plán a podrobně se tedy s místem seznámili. Vystavěli zde budovu První 

litomyšlské stavební [2/IX.], která má čtyři nadzemní podlaţí, kdy v ustoupeném 

horním podlaţí bylo původně navrţeno ubytování pro zaměstnance firmy. Její půdorys 

ve tvaru písmene L vytváří i malé náměstíčko, které nabízí odpočinkovou klidnou zónu. 

 

 Dalším společným projektem architektonické kanceláře Burian-Křivinka byl o 

dva roky později projekt stavby III. základní školy [2/XVI.] a k ní přilehlé městské 

sportovní haly [2/XIII.], jeţ byla dokončena v roce 1998. Projekt se vyznačoval 

přehlednou kompozicí a precizně vyřešenou orientací na svaţitém pozemku směrem 

k městu. Inspirací jim byla stavba školy ve Švýcarsku od českého architekta Ivana 

Kolečka.
112

 

 

Budova má tři podlaţí a je koncipována ze tří křídel ve tvaru písmene U, díky 

čemuţ vzniká otevřený školní dvůr. Stavba je prosvětlena velkými okny ze všech stran. 

K čtvercovým učebnám přiléhají zajímavě řešené šatny jako samostatné boxy. Budova 

není ničím přikrášlena ani zdobena a i tak působí otevřeně a harmonicky.Projektu III. 

základní školy a městské sportovní haly bylo uděleno čestné uznání na Grand Prix Obce 

architektů v roce 1999.
113

 

 

Architektonická kancelář Burian-Křivinka promluvila do vzhledu města ještě 

několikrát. Výraznou změnou pro město byly úpravy veřejných ploch v historickém 

jádru Litomyšle [2/VII.]. Tento projekt od počátku devadesátých let minulého století 

zahrnoval především celkové oţivení centra města. První etapa řešila úpravu ploch 

v podzámčí – Toulovcovo, Šantovo a Braunerovo náměstí a přilehlé ulice. Druhá etapa 

zahrnovala rekonstrukci střední části Smetanova náměstí, ulici Špitálskou a M.D. 

Rettigové. Na ulicích upoutají i promyšlené prvky laviček či patníků. Hlavním cílem 

revitalizace bylo dosáhnout harmonie mezi historií a současností. K tomu patřila i 
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regulace dopravy a parkovacích stání. Zůstal zachován oboustranný průjezd náměstím, 

ale byl ztíţen místním zúţením, v podstatě jakýmsi rozsáhlým zpomalovacím prahem.  

Nejdříve bylo důleţité určit, které prvky ponechat jako svědectví minulosti a čeho se 

zbavit. Nejvýraznějším krokem revitalizace bylo odstraňování asfaltových povrchů, 

díky čemuţ se v Litomyšli obnovuje městskost a vyhrává se tak boj nad asfaltovou 

dţunglí. Místo nevzhledného asfaltu vznikly například jezdecké schody vedoucí 

k děkanskému kostelu. Pro dláţdění architekti pouţili staré dlaţební kostky, růţovou 

řádkovou dlaţbu či ţulové kostky seřezané v krouţkové vazbě. Vše má působit, jakoby 

tak bylo odjakţiva a navíc je ve skládání dlaţby jistý řád, který vytváří různé obrazce a 

vizuálně odděluje jednotlivé prostory. Podle návrhů architektů byly vyrobeny litinové 

patníky, prameníky, lavičky, odpadkové koše a tabule s informačním systémem.
114

 

 

Důleţitou osobou pro Litomyšl se stal Mikuláš Hulec, který provedl vůbec první 

významný krok v architektuře Litomyšle v 90. letech a to obnovu známého Portmonea 

[2/I.].
115

 Vystudoval na Škole architektury na Akademii výtvarných umění v Praze a v 

letech 1996 - 2001 byl předsedou správní rady Institutu restaurování a konzervačních 

technik v Litomyšli. 

 

Portmoneum je malý domek obdélníkového půdorysu patřil litomyšlskému 

občanovi Josefu Portmanovi, který se přátelil s umělcem Josefem Váchalem. Josef 

Váchal na přání majitele vymaloval v letech 1920 a částečně 1924 místnosti domku a ve 

stejném duchu vytvořil téţ nábytek. Zde můţeme opravdu hovořit o 

„gesamtkunstwerku― v pravém slova smyslu. V polovině 70. let 20. století vznikl 

v domě poţár úderem blesku. Olejomalby začaly po prolití místností vodou velmi 

rychle chátrat a opadávat. Dům byl od roku 1987 majetkem Národní galerie a pro 

nedostatek financí hrozil malbám jejich zánik. V roce 1991 nemovitost naštěstí 

odkupuje nakladatel Ladislav Horáček. Oslovený architekt Mikuláš Hulec provádí 

obnovu domu do původního stavu. V projektu je hlavním cílem autentičnost. 

Rekonstrukcí prošly břizolitové omítky, střecha, okna a dveře. Architekt nevynechal ani 

řešení drobností jako jsou vypínače či kliky. Součástí bylo samozřejmě restaurování 
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vnitřních maleb, vedení se ujal restaurátor Jiří Látal a jeho tým.
116

 Od nynějšího starosty 

Michala Kortyše byla domu věnována historická podlaha a zařízena elektroinstalace. 

V červnu 1993 se dům mění na Portmoneum- muzeum Josefa Váchala.  

 

Projekt obnovy domu Josefa Portmana odstartoval i další projekt architekta 

Hulce a to vznik Školy restaurátorských technik a konzervačních látek [2/V.].  

Restaurátorská škola vznikla z původního objektu Roubínkova domu, který se bývalý 

starosta Miroslav Brýdl rozhodl prodat architektům za korunu, pod podmínkou, ţe 

zchátralou stavbu dají do pořádku. U vzniku stavby stál opět nakladatel Ladislav 

Horáček, který se téţ zaslouţil o záchranu dnes známého Portmonea. Zaloţil nadaci, 

která školu první roky financovala. 

 

Areál školy obsahuje pozdně barokní stavbu, hospodářský objekt a středověkou 

věţ. Architekti Hulec a Antošová opět zachovali úctu k odkazu minulosti a rekonstrukce 

byla vedena bez výrazných zásahů. Barokní dům byl v interiéru přizpůsoben pro výuku, 

vzniklo nově hygienické zázemí a podkroví, kde je moţnost ubytování pro zaměstnance 

a hosty. Hospodářský objekt dostal střešní osvětlení a jsou zde umístěny laboratoře a 

ateliéry. Přibyla k ní nároţní část, kde se jedná o novostavbu provedené z kombinace 

cihel, betonu, skla a oceli.  Charakteristickým prvkem areálu se stala tzv. Červená věţ. 

Architekti navrhli vnitřní schodiště a zastřešení věţe tradiční tesařskou technologií. 

Zastřešení věţe bylo provedeno sedlovou střechou industriálního charakteru, která 

umoţňuje pohled na město ze všech stran. Věţ si zachovala svůj jednoduchý a přitom 

majestátní vzhled.
117

 

 

Do 90. let. 20. století spadá ještě přestavba tří domů na hotel Aplaus [2/III.]. 

Projekt vznikl v architektonickém ateliéru ABV, který zaloţili v roce 1991 architekti 

Petr Benda, Jitka Brachtová, Eva Letovská, Jan Viktorin.
118

 Jedná se o jejich jedinou 

realizovanou stavbu v Litomyšli. 
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Objekt hotelu vznikl rekonstrukcí, dostavbou a spojením tří historických domů 

na Šantově náměstí. Náročným krokem bylo provázat rozdílné výškové úrovně 

jednotlivých domů. Domy č. p. 180 a 181 mají jiţ z klasicistní výstavby mohutné a 

velmi hluboké loubí. Třetí dům č. p. 179 byl přízemní a ve špatném technickém stavu. 

Z větší části byl tedy zbourán a znovu vystavěn a zvýšen o jedno patro. Do tohoto domu 

jsou umístěny provozní místnosti, kuchyně, přípravny a prostory pro personál. Vstup do 

hotelu je podloubím domu č. p. 181. Přístavba je situována v uvolněné dvorní partii. 

Z restaurace vede schodiště na střešní terasu, odkud je moţný vstup přímo do 

Klášterních zahrad. 

 

Poslední v této kapitole bych ráda uvedla stavbu od praţských architektů 

Vladimíra Krátkého a Aleše Pappa, Obchodní centrum sanitární techniky [2/XIV.]. 

Jedná se o raritu tehdejší doby, neboť na konci minulého století nebylo běţné, aby se 

komerční stavbou zabývali zavedení autoři. Díky tomu byl dům Savos často publikován 

např. v přehledu Česká architektura 1999 – 2000 či v časopisu Architekt (5 / 2001). 

 

Stavba se skládá ze dvou částí. Jedná se o dvoupodlaţní sklad, jehoţ fasádu 

prolamují vysoká úzká okna a druhou částí je přízemní objekt, kde se nachází prodejna 

a administrativní zázemí. Hlavní vstup je přes rampu podél vysoké betonové zdi. Dům 

je částečně prosklený s nosnými obvodovými stěnami z cihel a stropy z betonových 

panelů. Podle zaměření zboţí v obchodu je fasáda opatřena modrou barvou 

symbolizující vodu.
119
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4.2 Projekty revitalizace města Litomyšl z konce 20. století a jejich 

význam 

 

Prvním velkým projektem soudobé architektury v historickém centru byla 

rekonstrukce bývalých klášterních zahrad [2/VIII.]. Zahrady se rozkládají jiţním 

směrem za piaristickou kolejí směrem k chrámu Povýšení sv. Kříţe. Tento prostor od 

padesátých let, po nuceném odchodu piaristů, zůstal neudrţován a chátral. Klášterní 

zahrady se změnily ve skládku suti v samotném historickém centru města, jenţ naštěstí 

zůstával oku návštěvníka i samotných občanů skryt za vysokou ohradní zdí. 

V devadesátých letech dvacátého století se rozhodl starosta města Miroslav Brýdl tento 

prostor obnovit v moderní podobě. Jak píše v předmluvě ke knize Litomyšl a soudobá 

architektura: „Nebylo vůbec jednoduché přesvědčit městskou radu, zastupitelstvo a 

spoluobčany, že se má rekonstruovat.“
120

 Nakonec se však podařilo záměr prosadit a v 

roce 1997 vyhlásilo Město Litomyšl veřejnou soutěţ na architektonické řešení 

revitalizace tohoto prostoru.
121

Návrhy na revitalizaci, které byly nakonec zvoleny do 

uţšího výběru, určitým způsobem korespondují nebo něčím odkazují na podobu 

zahrady v minulosti, proto pokládám za důleţité, alespoň nastínit proměny zahrady 

v historickém kontextu. 

 

První podrobnější zprávou o podobě litomyšlské klášterní zahrady je plán zahrady 

zobrazující stav z osmdesátých let sedmnáctého století.
122

 Z dotyčného plánu je patrno, 

ţe všechny tři piaristické budovy byly obklopeny zahradou, obehnanou plotem. Na 

počátku 19. století se vzhled zahrady přeměňuje z okrasné na zahradu výrazně 

zelinářskou. Podle podrobného plánu města z roku 1800, měla zahrada v této době 

podobu čtverce diferencovaného kolmými osami na čtyři stejné části čtvercového tvaru. 

Do středu čtverce byla situována kašna a v okolí plotu vysázeny stromy. Zahrada v této 

době zaujímala plochu o rozloze 0,5 ha.
123

 V roce 1814 došlo k velkému poţáru všech 

piaristických budov a okolí, který zničil i značnou část zahrady.
124

 Po poţáru byla 

znovu obnovena, avšak ve značně odlišné podobě. Tento stav zobrazuje podrobný plán 
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celého piaristického komplexu z roku 1837.
125

 V zájmu zefektivnění pěstování zeleniny 

byla zahrada opět výrazně přestavěna.  

 

Po těchto poměrně radikálních změnách se situace na dlouhou dobu stabilizovala. 

Po roce 1838 uţ nejsou dochovány ţádné další zprávy o případných úpravách. Tuto 

skutečnost dokládají fotografie zahrady z třicátých let dvacátého století.
126

 V první 

polovině čtyřicátých let byla zahrada zanedbávána a její provoz byl částečně obnoven aţ 

na jaře roku 1946.
127

 S nuceným odchodem piaristů z Litomyšle v průběhu roku 1948 

skončila také údrţba této lokality a zahrady chátraly aţ do 90. let, kdy město Litomyšl 

rozhodlo o jejich rekonstrukci. 

 

V roce 1997 vyhlásilo město Litomyšl veřejnou soutěţ, jejíţ zadání znělo: 

„Architektonické řešení vymezeného prostoru klášterních zahrad jako veřejného 

městského parku či zahrady."
128

 Cílem rekonstrukce bylo vytvoření vhodného 

reprezentativního místa pro krátkodobou rekreaci obyvatel i návštěvníků města a 

odpočinkového místa v centru, které by vhodně doplňovalo historické jádro zámeckého 

návrší.
129

 V zadání soutěţe město vytyčilo několik základních poţadavků. Projekty 

musely zahrnovat terénní zahradní úpravy, mobiliář, zavlaţovací systém a osvětlení. 

Město dále poţadovalo, aby měla nová podoba prostoru návaznost na historický a 

architektonický kontext okolního prostředí.
130

 Jak však vyplývá z předchozího textu, 

prošla zahrada ve své historii řadou významných změn, a to zejména změn v dispozici a 

celkovém vzhledu prostoru. Pro architekty vytvářející návrhy na její rekonstrukci tak 

vznikl výrazný problém, ke které její historické podobě se při tvorbě nového návrhu 

obrátit, k jakému historickému stavu odkazovat. 

 

Městský úřad Litomyšl oslovil pětici renomovaných architektů. Do samotné 

soutěţe se nakonec přihlásilo osmnáct projektů, z nichţ dva nesplnily podmínky soutěţe 

a byly vyloučeny. O vítězném návrhu rozhodovala komise, jejímiţ členy byli architekt 

Emil Přikryl, historik umění Pavel Jerie, historik umění Pavel Zatloukal, architekti 

Kuča, Masák, Vydrová, Burian a Hulec. Komise nakonec udělila I., II. a III. cenu a 
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speciální odměnu.
131

 Čtyři oceněné projekty přistupovaly k danému prostoru i zadání 

soutěţe velmi odlišně a originálně. Vyskytly se mezi nimi i projekty, které se pokusily 

obnovit historickou podobu zahrady a projekty, které se hlásily přímo k jejímu 

historickému uţitkovému charakteru. 

 

Speciální odměnu získal projekt architektů Petra Buriana, Tomáše Hradečného, 

Jana Šépky a Lucie Vogelové. Jejich návrh měl mimo jiné respektovat původní opukové 

zdivo z 18. století. Prostory, které tyto zdi vymezují, měly být vnímány jako jednotlivé 

pokoje či sály. Do kaţdého ze tří takto vzniklých sálů architekti vloţili jiný geometrický 

tvar. Konkrétně obdélník, ovál a lichoběţník, které měly vnuknout jednotlivým částem 

parku odlišnou atmosféru. Autoři zde tak odkazovali ke geometrickému členění zahrady 

v minulosti. Návrh také počítal s velkým mnoţstvím stromů, především okrasných 

jabloní.
132

 

 

Třetí cenou byl odměněn projekt dvojice architektů Davida Mareše a Kateřiny 

Horákové. Návrh se skládal z pěti částí, z nichţ kaţdá měla svůj vlastní symbolický 

význam. Prostor kolem proboštského kostela byl koncipován jako lipový háj 

vydláţděný dlaţebními kostkami s pravidelným rastrem stromů vysokých 6-8 metrů. 

Další část tvořila oblast bývalého hřbitova u gotického kostela Povýšení sv. Kříţe. Tato 

část měla podobu louky, tedy volného prostoru, vytvářejícího daleké pohledy. Volnou 

plochu měly doplňovat tři mohutné stromy, solitérní keře a jediná široká cesta z 

kamenných desek poloţených do trávy. Dále zde byl tzv. libosad - prostor bývalé 

klášterní zahrady za barokním kostelem Nalezení sv. Kříţe. Libosad tvořila rovina 

mlatu, nepravidelně sázené stromy vysoké 10 - 15 metrů, jimiţ měla být potlačena 

velikost závěru piaristického kostela. V zahradě se měla dále nacházet terasa s 

výhledem na město a altán. V místě zahradní vyvýšeniny vznikl pahorek jako symbol 

hory. Zde by se vystavěly opukové zídky, zasadily cypřiše a jiţní byliny jako saturejka, 

tymián, meduňka či bazalka. Libosad a pahorek měly svým charakterem, jak uváděli 

autoři projektu, odkazovat na nedaleký renesanční zámek. Poslední částí zahrady mělo 

být jakési místo soustředění a rozjímání vymezené opukovými zdmi porostlými psím 

vínem a břečťanem se stromečkovými růţemi, třešněmi a studnou s jabloní. Tato 

meditativní zahrada měla být vytvořena v místě sníţené části zahrad za Augustovou 

tiskárnou. Cílem takovéhoto rozdělení prostoru na několik zcela odlišných částí bylo 
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vytvořit místa, v nichţ by byly: „proměny dne a ročních období prožívány v každé části 

jinak, tak jako lidé prožívají stejné události různě".
133

 Tento projekt „usiloval o co 

nejautentičtější zachování původní atmosféry zahrad s minimálními zásahy.“
134

 Ve 

skutečnosti však vytvářel spíše jakousi fiktivní historizující podobu, jakou zahrady 

nikdy v minulosti, soudě podle dochovaných zpráv a plánů, neměly. 

 

Druhým oceněným projektem byl projekt vypracovaný Petrem Hrůšou a Petrem 

Pelčákem. Jejich návrh byl nejvíce inspirován historickou zahradní zdí. Zeď se stala 

jednotícím prvkem celého návrhu. I tento projekt zachovával dělené plochy zahrad na 

jednotlivé celky, jak je známe z historických záznamů. Kaţdý z těchto celků měl získat 

v rámci projektu architektonické dvojice Hrůša – Pelčák svůj vlastní osobitý charakter. 

Jádrem projektu byly dvě zahradní kvadratury. Jiţnější kvadratura na místě bývalého 

hřbitova měla podobu jakéhosi zeleného jeviště. Trávníku ze všech čtyř stran 

vymezeného pískovou cestou se stromořadími podél opukových zdí. Návrh druhé 

kvadratury v místě bývalé klášterní zahrady respektuje jako jediný její původní účel. 

Tato kvadratura měla být tvořena záhony seřazených hlávek kedluben, špenátu, kapusty 

a zelí vytvářejících „minimalistickou, barevně působivou a ojedinělou zahradu“. 

Prostor zahradní vyvýšeniny měl být rozdělen na pět jednotlivých prostor 

„rozdělujících tajemně a nepřehledně pahorek na prostory, z nichž každý může být 

jinak, osobitě využíván.“
135

 

 

Komise vybrala vítězem soutěţe práci Václava Babky, Radko Květa a Zdeňka 

Sendlera. Závěrečná zpráva komise uvádí: „Autoři návrhu se inspirovali původním 

charakterem a členěním zahrad, s nimiž však nakládají volně. Historické fragmenty 

uvádějí do nových souvislostí. Respektují bohatost terénních úrovní, aniž by porušili 

kompaktnost prostředí."
136

 Ke kvalitě vítězného návrhu se vyjádřil také náměstek 

ministra kultury arch. Novák: „Vítězný návrh vyhověl nejen architektům, ale také 

památkářům."
137

 Hlavním mottem vítězného projektu je: „Zahrada - divadlo, divadlo - 

zahrada. Soudobý výraz v kontextu s historickými prvky. Nejdůležitější vazbou je 
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logická vazba komunikací a vstupů do parku na městský komunikační systém, průhledů 

v interiéru zahrady a pohledů ve vazbě interiér – exteriér.“
138

 Projekt se snaţí 

respektovat, citovat a evokovat historické prvky a stavy, avšak v nových 

souvislostech.
139

 Hlavním kompozičním prvkem zde jsou travnaté plochy doplněné 

vzrostlými stromy. Jednoduchost dispozice a otevřenost prostoru má umoţnit jeho 

vyuţití pro různé kulturní akce. V centrální části je situována fontána s plastikami 

Olbrama Zoubka. V zahradě se počítá také s prvkem trvalkových rostlin v podobě 

šachovnice před objektem bývalé kočárovny a záhonem podél hlavní zdi.
140

 

 

Poté, co byl v architektonické soutěţi vybrán definitivní projekt pro připravovanou 

rekonstrukci klášterních zahrad, podepsalo město Litomyšl se zpracovatelem vítězného 

projektu Zdeňkem Sendlerem smlouvu na vytvoření projektové dokumentace. 

V projektu se objevilo jisté úskalí. Z celkové plochy 11 300 m
2
 zahrady patřilo 1 300 m

2
 

firmě Augusta. Proto se město pokusilo s touto firmou uzavřít dohodu o dlouhodobém 

pronájmu. Právě v části zahrad nacházející se na pozemcích firmy měl vzniknout podle 

projektu dětský koutek. Vzhledem ke stávajícím okolnostem zde však bylo moţné 

naplánovat pouze realizaci veřejnosti nepřístupné nekosené louky.
141

 Posledním 

důleţitým podkladem pro zahájení rekonstrukce byl také statický posudek vypracovaný 

K. Škeříkem.
142

 

 

Samotná rekonstrukce byla zahájena v květnu roku 1999. Práce probíhaly na ploše 

12 405,2 m
2
. V průběhu výkopových prací byly v zahradě objeveny dvě pískovcové 

kašny propojené litinovým potrubím. Jednalo se o řemeslně dokonalé výrobky ze čtyř 

dílů pískovců pocházející z 19. století, které byly ve 20. století zavezeny sutí a brzy 

zapomenuty. Kdysi byly součástí propracovaného vodovodního systému zámeckého 

návrší a slouţily jako rezervoáry vody pro zavlaţování zahrad. Kašny byly 

zrekonstruovány a začleněny zpět do areálu pod úroveň povrchu jako jedny z mála 
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dochovaných původních prvků. Dále bylo poloţeno 5 200 m
2
 vysoko zátěţového 

anglického trávníku a vysazeno 67 nových stromů. Na 400 m
2
 byly vysázeny trvalky a 

to v podobě záhonu podél hlavní zdi v části zahrady směrem ke kostelu Povýšení sv. 

Kříţe a mozaiky v prostoru mezi budovou bývalé kočárovny a apsidou piaristického 

kostela Nalezení sv. Kříţe. Po celé zahradě bylo instalováno 40 ocelových a 50 

dřevěných laviček. V areálu bylo zřízeno celoplošné automatické zavlaţování a také 

osvětlení, které je koncipováno jako spodní, instalované v dlaţbě.  V opukových zdech 

je instalováno osvětlení schodišť.
143

 

 

Zahrada byla rozdělena opukovou zídkou na dvě základní části. Na opukovou zídku 

ve středu zahrad navazuje uprostřed vodní plocha zapuštěná pod úroveň terénu s mírně 

probublávajícím efektem, ze dna nádrţe osvětleného nočním osvětlením. Atmosféru 

fontány umocňuje hudba, jeţ je do prostoru přenášena reproduktory umístěnými v 

okolních zdech. Fontána byla opatřena sousoším o čtyřech plastikách, jehoţ autorem se 

na přání architekta stal akademický sochař Olbram Zoubek.
144

 

 

Do rekonstrukce byly zahrnuty také některé objekty a lokality mimo vlastní 

zahrady. Byla obnovena například lipová alej podél vnější strany hlavní zdi v prostoru 

Zámecké ulice. Hlavní zeď na této straně zahrad byla opravena a zpevněna. Ve vnější 

části zdi byla od neznámého roku umístěna náhrobní deska litomyšlského hejtmana 

Karla Viléma Světelského z Lichtenflusu s textem: „On sic, ač přes 60 let sám vrchním 

býti zkusil, přece došla hodina, do hrobu jíti musil."
145

 V průběhu rekonstrukce zahrad v 

roce 1999 byla deska ze zdi vyjmuta a instalována na přibliţně stejné místo, avšak do 

vnitřní strany zdi naproti nově vzniklé vodní ploše. 

 

Restaurátorskými zásahy prošla také kašna s rybou na rohu budovy piaristické 

koleje před jedním z vchodů do zahrad. Dále byla opravena fasáda bývalé piaristické 

koleje a budova bývalé piaristické kočárovny. Zde bylo zřízeno sociální zařízení, 

restaurace a také technické zázemí obsluhy zahrad. Podél budovy vzniklo kamenné 

schodiště. Nad schodiště na zahradní návrší umístil architekt ţelezobetonový altán. V 

altánu je instalována plastická litinová mapa popisující panorama města, které se 
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návštěvníkům z tohoto místa otevírá. Nástupní plocha s parkovištěm nacházející se za 

závěrem kostela Povýšení sv. Kříţe byla od zahrad oddělena jednoduchým plotem 

s bránou umoţňujícím optické propojení tohoto prostoru s prostorem zahrad. Zahrady 

mají ještě druhý vedlejší vchod směrem od piaristické koleje a zámku, opatřený opět 

jednoduchým vstupem. Ve finálních fázích rekonstrukce byla vedle tohoto vchodu 

instalována bronzová deska připomínající průběh, iniciátory a realizátory stavby. 

 

Práce byly dokončeny v srpnu roku 2000. Celkové náklady na rekonstrukci zahrad, 

kočárovny a přilehlých prostor dosáhly 33 milionů korun.
146

 Státní fond ţivotního 

prostředí přispěl na renovaci zeleně dotací ve výši 750 tisíc korun. Na rekonstrukci 

kočárovny přispěl Fond regenerace částkou 800 tisíc korun.
147

 

 

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaných zahrad se uskutečnilo 2. září 2000.
148

 

Za účasti Petra Lachnita, ministra pro místní rozvoj, Zdeňka Nováka, náměstka ministra 

kultury a MilošeKuţvarta, ministra ţivotního prostředí. Poté promluvil stručně o 

realizaci projektu sám autor architekt Zdeněk Sendler.
149

 

 

Výsledek obnovy klášterních zahrad je poměrně kontroverzní a stal se, především v 

období těsně po dokončení rekonstrukce, často diskutovanou otázkou nejen litomyšlské 

veřejnosti. Nová, výrazně moderní a moţná také strohá podoba zahrad je někým 

přijímána jako příjemné oţivení historické lokality a nositelka moderní atmosféry 

města, jinými je vnímána spíše jako nevhodné narušení původní historické atmosféry. 

Například v litomyšlském periodiku Lilie z roku 2003 byl v měsíci srpnu otištěn názor 

jednoho z občanů na novou podobu klášterních zahrad, podle nějţ se z klášterních 

zahrad stala nezdravá plocha betonu a anglického trávníku. Zdeněk Novák však ve své 

recenzi zastává názor, ţe zde vzniklo soudobé umělecké dílo respektující své historické 

okolí, kdyţ píše: „Zahrada se stala důstojným partnerem okolním, v čase osvědčeným a 

uznaným hodnotám, obecně označovaným jako památky, aniž by je (ty památky) ve 

jménu nových hodnot ničila. A to je stále velké umění.“
150

 Také Dvořáček ve své 
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recenzi ocenil, ţe autoři projektu respektovali historické konsekvence svého okolí, kdyţ 

zvolili cestu „začlenění historických prvků do nového kontextu.“
151

 Po zohlednění také 

ostatních návrhů zapojených do architektonické soutěţe nutno konstatovat, ţe některé, 

moţná trochu konzervativnější návrhy, vytvářely mnohdy intimnější atmosféru, více 

zákoutí, více vzrostlých stromů, celkově nabízely návštěvníkům zahrad mnohem více 

zeleně a jakousi oázu klidu uprostřed historického centra města. Především návrh 

Davida Mareše a Kateřiny Horákové je velice působivý zejména svou meditativností a 

intimnějším řešením prostoru. Oproti němu působí vítězný návrh Zdeňka Sendlera 

místy aţ poněkud neţivě a neútulně. Otevřenost a teatrálnost konečného řešení, však 

bezesporu vhodně koresponduje s teatrálností barokní architektury, jíţ je zahrada 

obklopena a naplňuje tak beze zbytku motto celého projektu zahrada – divadlo, divadlo 

- zahrada. I Dvořáček si však všímá u Sendlerova projektu jisté „…strohosti a 

přehlednosti celé plochy…“
152

, která však mizí s kouzlem nočního osvětlení, jeţ přidává 

prostoru klášterních zahrad na zvláštní, tajemné, snové atmosféře, v níţ se oba 

nasvětlené kostely mění v jakési přízračné kulisy.
153

 Zcela výstiţný je kritikův 

povzdech: „Škoda, že v denní tváři zahrady není více z tohoto večerního tajemství.“
154

 

 

Význam klášterních zahrad tkví bezesporu také v tom, ţe vnesly do historického 

jádra města závan moderní soudobé architektury. Svou neotřelostí, novostí, 

kontroverzností a jistou světovostí klášterní zahrady otevřely poněkud konzervativní 

historické město a jeho obyvatele dalším soudobým architektonickým počinům. Jak píše 

Dvořáček: „Litomyšl pokročila rekonstrukcí klášterních zahrad na dohled cíle své cesty 

k evropskému historickému městu, které stojí za to navštívit a zdržet se v něm.“
155

 

Klášterní zahrady plní také základní poţadavek města, staly se místem společenským, 

místem setkávání občanů i návštěvníků města. Místem konání nejrůznějších kulturních 

akcí, jako jsou koncerty a krátká divadelní či taneční vystoupení.  

 

Dalším velmi důleţitým projektem pro město Litomyšl byl vznik tzv. Centra 

Evropské aliance YMCA [2/VIII.]. Myšlenka vzniku tréninkového centra Evropské 

aliance YMCA v prostorách zámeckého pivovaru byla oficiálně prezentována v roce 

2000. Poprvé se však o ní začalo hovořit o dva roky dříve na festivalu organizace 
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YMCA, který se v Litomyšli konal v létě 1998. Zde se „zástupci litomyšlské radnice a 

členové městského zastupitelstva seznámili podrobněji s ideou tréninkového centra a 

začali se vážně zabývat myšlenkou nabídnout evropské alianci k dlouhodobému 

pronájmu bývalý zámecký pivovar. Litomyšl jsme si pro školící centrum vybrali pro naši 

dobrou spolupráci s městem a jeho starostou Brýdlem“
156

 cituje ředitelku praţského 

paláce YMCA a předsedkyni České rady dětí a mládeţe Ing. Janu Vohralíkovou Lilie. 

„Ve 14. století bylo v Litomyšli biskupství. Věřím, že se díky hnutí YMCA dostává 

Litomyšl v tomto ohledu opět na mapu Evropy“
157

, upozornila ve stejném rozhovoru. 

Projekt na rekonstrukci a přestavbu pivovaru na evropské, školící středisko byl 

postupně realizován v rozmezí let 2001 – 2006. 

 

První písemná zmínka o litomyšlském pivovaru je datována do roku 1552 

v inventáři, který vznikl při zastavení litomyšlského panství Jaroslavovi z Pernštejna. 

Aţ do druhé světové války byly pivovar a ostatní zámecké hospodářské budovy 

spravovány vţdy jednotně, po druhé světové válce však tyto budovy přešly pod správu 

ministerstva zemědělství. Později převzalo pivovar město Litomyšl a od něj poté 

Orlické pivovary s ústředím v Chocni. 

.  

 O převzetí všech zámeckých objektů do správy ministerstva kultury se začalo 

jednat aţ v roce 1953. Rodný byt Bedřicha Smetany spravovalo aţ do padesátých let 

dvacátého století Smetanovo muzeum v Praze.
158

 V roce 1955, zejména díky špatnému 

stavu všech budov, bylo rozhodnuto o převzetí celého objektu do správy ministerstva 

kultury
159

. Z budovy zámeckého pivovaru byl vystěhován podnik Orlické pivovary a 

objekt byl následně pronajat Pardubickému obchodu se zboţím široké spotřeby. Podle 

smlouvy, kterou s tímto podnikem uzavřelo ministerstvo kultury, nesměl nový nájemce 

provádět na stavbě jakékoliv stavební zásahy. Během doby se však ukázalo, ţe tento 

nájemce smlouvu nedodrţel a nechal do budovy dokonce prorazit zcela nevhodný 

vchod z ulice Kostků z Postupic, dnešní Jiráskovy ulice.
160

 

 

V roce 1957 byly značně liknavě zahájeny práce na opravách Smetanova bytu, 

které měl provádět Stavební kombinát okresu Litomyšl. Projekt byl původně zadán 
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architektu Rossmannovi. V roce 1958 však byl zadán znovu SÚRPMO a hlavním 

projektantem byl jmenován architekt Hrabětín. Tímto rokem zprávy o stavební činnosti 

v budově zámeckého pivovaru končí.
161

 V dubnu 1978 byl Státním ústavem pro 

rekonstrukci památkových měst a objektů Praha – středisko 081 vypracován 

jednostupňový projekt statického zajištění. V prosinci 1979 byl stejným subjektem 

vypracován prováděcí projekt pod názvem Litomyšl – pivovar. Tento projekt 

vypracoval architekt J. Soukup. Ten ve svém projektu poprvé vymezil objektu 

zámeckého pivovaru kulturní funkci. Podle projektu měla být v jeho prostorách zřízena 

galerie, výstavní sál, obřadní síň a depozitáře Státního ústavu památkové péče. Podle 

tohoto projektu byla v následujících letech přestavěna značná část východní poloviny 

objektu, západní část objektu však nadále výrazně chátrala. 

 

V roce 1980 byl státním ústavem pro rekonstrukci památkových měst a objektů 

v Praze vypracován stavebně – historický průzkum celého objektu zámeckého 

pivovaru.
162

 Následně, v rozmezí let 1998 – 1999 byly kompletně zrekonstruovány 

fasády objektu. Toto dění jiţ jaksi připravovalo půdu pro zamýšlenou celkovou 

rekonstrukci. Tato snaha vyústila v roce 2000 v dohodu mezi Městem Litomyšl, 

ústřední správou evropské aliance křesťanské mládeţe YMCA a restaurátorskou školou 

o vyuţití budovy bývalého zámeckého pivovaru. 

 

Projekt rekonstrukce historické budovy zámeckého pivovaru, která je dnes součástí 

areálu zapsaného na seznam UNESCO, byl zadán AP atelieru Josefa Pleskota. Na tomto 

projektu spolupracovali s Pleskotem také další členové ateliéru Daniel Kříţ, Pavel Fanta 

a Veronika Škardová. Dle dohody Města Litomyšl s evropskou aliancí YMCA byla 

převáţná část projektu vyhrazena evropskému školicímu středisku aliance, která zde 

bude vykonávat „vzdělávací, výchovnou a duchovní činnost, které vyplývají z jejího 

poslání křesťanského sdružení mladých a největší mládežnické organizace na světě.“
163

 

Za tímto účelem zde bylo vyprojektováno několik polyfunkčních sálů, ekumenická 

kaple, ubytovací prostory a administrativní zázemí organizace. Jak píše Josef Pleskot ve 

své autorské zprávě:„Hlavním mottem dohody o společném užívání zámeckého pivovaru 

je prolnutí všech prostorů a možnost jejich velmi variabilního užívání.“
164
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Jak ve zprávě dále zmiňuje Josef Plesot, bylo nutno řídit se četnými doporučeními 

vyplývajícími ze stavebně – historického průzkumu zámeckého pivovaru. „Na základě 

šetření na místě samotném za přítomnosti Mgr. Štoncnera ze SÚPP Praha a Ing. 

Slavíka z Památkového ústavu v Pardubicích bylo dosaženo rámcové shody, jakým 

způsobem s objektem zacházet.―
165

, z čehoţ vyplývá, ţe zde architekt úzce 

spolupracoval nejen se zadavatelem, ale také s památkáři. Tato tříčlenná komise se 

shodla na tom, ţe stávající stavební konstrukce je třeba zachovat a navázat na ně. Dále 

bylo také rozhodnuto, ţe se zborcenou centrální částí je moţno pracovat zcela 

libovolně. Pleskot svou ideu tohoto prostoru definuje jasně: „Dokonce i zbořeniště 

centrální části evokuje dvůr, jako by zde vždy byl.“
166

 Proto zde vytvořil otevřené 

pobytové atrium. 

 

V únoru 2001 byla AP Atelierem Josefa Pleskota definitivně dokončena studie 

funkčního vyuţití Zámeckého pivovaru. Památkáři ji aţ na malé výjimky schválili. 

Pleskotova stavba působí výrazně zejména ve vnitřní dispozici objektu. Navenek 

zachovává spíše původní historickou podobu. Nově vzniklé podkrovní pokoje byly 

prosvětleny pomocí „reminiscencujících pásových vikýřů“ na mansardové střeše 

pivovaru. Do fasády byla pouze na místě slepých zazděných oken probourána nová a 

místo slepého okna v západní fasádě byl probourán dveřní otvor. Úprava západního 

průčelí je v podstatě jediným výraznějším zásahem do vnější podoby objektu. Právě tato 

část se také stala nejkontroverznější otázkou a zároveň předmětem sporu architekta 

s památkáři. Úskalí představoval zejména návrh na výtvarné řešení vstupního portálu 

Jana Merty. Josef Pleskot zdůvodňuje toto řešení tím, ţe bylo třeba navrátit průčelí 

bývalou barokní monumentálnost triumfálního oblouku a v něm osazeného kříţe. Ta 

byla narušena prolomením vchodu. Znovuosazení původního kříţe by tak pozbylo 

bývalého efektu. Podle Pleskota bylo nutné „navrácení původního smyslu fasádě“ a 

proto ve svém projektu navrhuje „znovu osadit triumfální oblouk výtvarným dílem 

s původní silnou působností do veřejného prostoru.“
167

 Toto výtvarné dílo vytvořil pro 

Josefa Pleskota výtvarník Jan Merta. Merta sám o svém díle píše: „Námět návratu 

průčelí původnímu významu vyžaduje jednoduché řešení portálu plně respektující 

barokní památku. Kompozičním východiskem mi byl návrh architektů. Dvojí křížení linií 
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se vztahuje k původní soše ukřižování, harmonuje s ostatními prvky fasády a určuje 

proporce vrat.“
168

 

 

V únoru následujícího roku otiskla Lilie oficiální stanovisko Státního ústavu 

památkové péče v následujícím znění: „Vědecká rada nedoporučuje pokračovat 

v předloženém návrhu nového výtvarného řešení, ale naopak směřovat projekt 

k rekonstrukci barokního průčelí z první poloviny osmnáctého století. Tento závěr se 

opírá i o prokázanou původnost výplně niky, v níž nebyl v minulosti velký vstup a o 

nález krucifixu, jehož stav umožňuje rekonstruování a zpětné osazení na průčelí. 

V projednávané otázce nejde o hledání nového prvku. Neopomenutelná je skutečnost, že 

areál zámku, včetně pivovaru je památkou na seznamu světového dědictví a konzervační 

a rehabilitační přístup ke všem jeho částem by měl být prioritou.“
169

 Podle zprávy 

otištěné v Lilii však architekt Pleskot pokračoval v úsilí toto nové výtvarné řešení 

prosadit, a proto pozval následně do Litomyšle další odborníky. Stanovisko Města 

Litomyšl k celé kauze vyjádřil za Městský úřad Ing. Dokoupil, vedoucí odboru 

výstavby a územního plánování: „Město Litomyšl oslovilo v záležitosti rekonstrukce 

celého objektu jednoho z nejznámějších českých architektů. Podaří – li se tedy 

architektu Pleskotovi jeho záměr obhájit před zástupci památkové péče, mělo by město 

jeho záměr bezvýhradně respektovat.“
170

 Jeden z iniciátorů přestavby zámeckého 

pivovaru a bývalý starosta města Litomyšl Miroslav Brýdl reagoval na celou záleţitost 

tak, ţe přistoupil na moţnost nechat zhotovit další návrh vstupního portálu. „Na návrh 

vědecké rady o navrácení dřevěného kříže a plechového krucifixu však přistoupit 

nehodláme“
171

, vyjádřil se striktně pro měsíčník Lilie. Celý spor nakonec skončil 

vítězstvím památkářů. Novodobývýtvarně realizovaný portál nebyl povolen a do 

vítězného oblouku byla vsazena klasicizující mohutná dřevěná vrata, za nimiţ se 

nachází prosklený vchod do Informačního centra Litomyšl.  Rekonstrukce pivovaru 

byla postupně realizována v rozmezí let 2001 aţ 2006, a to ve čtyřech hlavních fázích. 

První fáze probíhala v letech 2000 aţ 2001. V této fázi vznikla v přízemí západní části 

pivovaru knihovna, počítačová učebna a kancelář se zázemím. 26. května 2001 byla 

první zrekonstruovaná část slavnostně otevřena v rámci valného shromáţdění YMCA, 

kterého se zúčastnilo více neţ dvě stě delegátů z evropských zemí a řada hostů z celého 
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světa. Ředitelka organizace Jana Vohralíková při této příleţitosti novinářům sdělila: 

„Okamžitě budeme psát projekty, shánět peníze po celém světě i u nás tak, aby mohla 

probíhat další část rekonstrukce, spolupracovat s architektem Josefem Pleskotem na 

další etapě výstavby centra.“
172

 

 

V letech 2003 aţ 2004 pokračovala rekonstrukce realizací vstupní haly 

s průchodem do vnitřního otevřeného atria, ekumenické kaple a seminárního sálu se 

sociálním zařízením. V roce 2004 se poprvé v městském měsíčníku objevují informace 

o připravovaných projektech na ţádost o dotace z evropských strukturálních fondů, 

určených na dokončení projektu přestavby zámeckého pivovaru. Ţádost o dotace podalo 

město Litomyšl ještě v červenci téhoţ roku. Město nakonec získalo z fondů Evropské 

unie 28 milionů korun a Pardubický kraj přispěl částkou 3, 8 milionů korun, čímţ byla 

pokryta významná část celkových nákladů ve výši bezmála 40 milionů Kč. Jiţ v dubnu 

následujícího roku tak mohla být zahájena poslední nejnáročnější etapa, zahrnující 

druhé patro s víceúčelovým sálem, pobytovou chodbou, fitness se zázemím a saunou a 

první částí ubytovacích kapacit. Následovala v téţe fázi také rekonstrukce třetího a 

čtvrtého podlaţí, kde byly vybudovány výhradně ubytovací kapacity v celkovém 

rozsahu 65 lůţek. 

 

Po dlouhých letech se tak v v roce 2000 rozhodlo o rekonstrukci pivovaru, který 

nyní slouţí pro potřeby města a pro Evropské školící centrum organizace YMCA. 

Rekonstrukce, které se ujal Josef Pleskot proběhla ve dvou etapách.
173

 V roce 2006 byla 

dokončena první etapa a zrekonstruovaný pivovar a spolu s ním také evropské školící 

středisko bylo slavnostně otevřeno v rámci Dnů evropského dědictví. Architekt Pleskot 

se snaţil nenásilně propojit nové se starým, tak aby to nebylo na první pohled 

rozeznatelné, ale aţ při bliţším zkoumání. Nešel tak cestou, kdy architekti vytvoří 

moderní stavbu v historickém plášti. Sám architekt k tomu říká: „Možná, že někteří 

návštěvníci se budou divit, za co se tu utratilo oněch 70 milionů korun, když tady nejsou 

pořádně omítnuté zdi. Kdyby se tak ale stalo, přišli bychom asi o velikánský kus 

historie, paměti místa a patiny toho historického objektu a zdaleka by na nás nepůsobil 

tak, jak na nás působí nyní, po proměně.“
174

 A dále dodává: „Vždyť se zde vařilo pivo, 
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byla to fabrika.“
175

 V rozhovoru pro regionální vysílání v dubnu roku 2004 Josef 

Pleskot upozorňuje, ţe hlavním přínosem jeho projektu pro zámecký pivovar bylo 

zejména znovuobjevení světla, které bylo vpuštěno do interiérů probouráním několika 

falešných či zazděných oken. V tomto rozhovoru Pleskot dále analyzuje hlavní záměr 

svého návrhu: „Rekonstrukce byla velmi citlivá. Nesnažili jsme se podstatně něco měnit. 

Nesnažili jsme se nějakým způsobem vylepšovat stav, který jsme tady našli, protože 

mimochodem ten stav byl velmi půvabný, sice velmi zdevastovaný, ale půvabný…Vše, co 

mělo nějakou hodnotu se nějakým způsobem použilo pro tu koncepci, aby to dál 

hovořilo. Vycházeli jsme z toho, že pivovar je památka průmyslové architektury, takže 

jsme se nesnažili udělat z pivovaru nový zámek, nesnažili jsme se z něho udělat něco 

načančaného, dát mu novou podstatu, podstata zůstala. Nachází se tady zbytky 

původního průmyslového zařízení, zbytky takových těch želez, co koukají ze zdi, 

takových těch transmisí a podobně. To vše zde zůstane, včetně traverz na stropě, které 

zůstaly v původní zrezivělé podobě.―
176

 

 

V případě zámeckého pivovaru Pleskot zuţitkoval své předchozí zkušenosti 

s revitalizací průmyslových budov. O přestavbě průmyslových památek na budovy se 

zcela jiným vyuţitím Pleskot v jednom z rozhovorů vyjádřil: „Nezajímá mne cesta 

pouhého použití věci, kdy všechno zůstane, jenom se použije jinak. Zjistil jsem, že to 

nejde. V nové funkci se budova původně udělaná k jinému účelu musí přeměnit. 

Uvědomil jsem si, že je pro mne nepřijatelné uchopení přes nový, kontrastní design, kde 

se vezme romantika starého a vrazí se do ní romantika blýskavého designu nového. To 

mne neuspokojuje.“
177

 Na závěrbych připomněla šest zásad architekta Josef Pleskota, 

které je kromě bodu 4, moţné aplikovat i na jiné případy, se kterými se v architektuře 

setkáváme, neţ je rekonstrukce litomyšlského pivovaru: „1. Nezničit intaktnost 

působení památkového objektu, tomu využít všechny dochované konstrukce a jejich 

zbytky. 2. Novými architektonickými prvky nenásilně deklarovat novou funkci a nové 

využití objektu. 3. Zabránit homogenizaci historických odkazů a nových zásahů- udržet 

správnou proporci mezi starým a novým. 4. Západní fasádě vrátit ztracenou 

monumentalitu a význam dominantní barokní kompozice. 5. Na úkor architektonicko-

výtvarných a památkářských předsudků modelovat možnosti smysluplného funkčního 

                                                 
175

 HUDEČEK 2006 — Ivan HUDEČEK: Evropské školící centrum v zámeckém pivovaru otevřeno. In: Lilie, 

roč. 16, č. 10, 2006, s. 1. 
176

 PLESKOT 2009 — Josef PLESKOT: Proč ne? In:Hospodářských noviny- příloha, č. 14 2009. 
177

 Tamtéţ. 



73 

 

využití. 6. Kvalitativní proměnou objektu posílit,ovlivnit kvalitu přiléhajícího městského 

prostředí.“
178

 

 

Nakonec bych ještě ráda zmínila formující se ideje projektu revitalizace zámeckého 

návrší, které se objevily na počátku 21. století.  Zmínky o další úspěšné etapě 

revitalizace nalezneme ve třetím ročníku Lilie v článku Architektura v Litomyšli pro 

třetí tisíciletí. Zde najdeme úryvek z diskuze, která proběhla mezi městem a architekty o 

obnově některých objektů na zámeckém návrší a vzniku nového občerstvovacího 

zařízení.
179

 Konkrétnější podobu získává tento projekt aţ v roce 2005, kdy proběhla 

počátkem roku na městském úřadě jednání za účasti architektů, na nichţ byly jiţ 

projednávány konkrétní body formujícího se projektu. Zejména se zde mluvilo o 

moţnosti vyuţití objektu takzvaného Nového pivovaru a o jeho odkoupení a 

vystěhování firmy Kubík. Společnost prozatím rozhodla o přestěhování velkoobchodu 

do prostor společnosti v Pardubicích a přistoupila na jednání ohledně vyuţití sklepních 

prostor svého objektu pro účely restauračního zařízení či galerie. Tato jednání se však 

nezdařila a objekt firmy Kubík nakonec není zahrnut ani ve finálním projektu. Architekt 

Josef Pleskot na tomto jednání prezentoval svou ideu vyhlášení zámeckého návrší za 

„evropskou zónu“
180

, coţ by podle něj usnadnilo prosazování odváţnějších návrhů a 

zároveň korespondovalo s rozvíjejícím se Tréninkovým centrem Evropské aliance 

YMCA v budově bývalého zámeckého pivovaru. Hlavním závěrem tohoto jednání byla 

dohoda o realizaci studie vyuţití zámeckého návrší. Vypracováním studie byli pověřeni 

architekti Josef Pleskot a Aleš Burian. Bylo také stanoveno, ţe by tato studie měla být 

k dispozici nejdéle do května roku 2005. V této fázi se však stále mluví pouze o 

budovách stávající firmy Kubík (tzv. Nový pivovar) a areálu stávající LDN.
181

 

 

Projekty revitalizace, které se ke konci 20. a na přelomu 21. století v Litomyšli 

uskutečnily, se čím dál tím více setkávají s kladným ohlasem nejen místních obyvatel, 

ale i návštěvníků. Skutečnou ukázku konfrontace moderní a historické architektury 

máme moţnost sledovat právě v historickém a kulturním centru města. Zde se totiţ 

prolíná architektura od dob gotiky aţ po 21. století, avšak natolik citlivým způsobem, ţe 

centrum, které doposud dýchalo jen historií, zaznamenává v sobě jakoby nový ţivot. 
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Ačkoliv můţeme Litomyšl nesporně povaţovat za město ţivoucí, je třeba ho 

revitalizovat zejména proto, ţe je nezbytné vést neustálý dialog s minulostí tak, aby na 

ní mohla současná architektura navazovat. Soudobou architekturu nelze vidět jako něco, 

co se musí prosazovat na úkor historického prostředí. Jde právě o onen dialog 

s minulostí, který můţe docela dobře fungovat, pokud se historické prostředí neničí, ani 

jeho charakteristické vlastnosti. Ano, Litomyšl je i přes její ţivot, třeba revitalizovat, 

aby neustrnula a aby byla schopna předávat dědictví minulosti prostřednictvím děl 

současnosti.  

 

. 
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4. Závěr 

V přijetí moderní architektury obecně nikdy nehrála zásadní roli velikost města, jak 

je patrné z konstelace stavebnických aktivit jak v Litomyšli tak v nedaleké a obdobně 

velké Poličce či České Třebové. Z historie a literatury je však znatelné, ţe vytříbená 

architektura byla v první polovině 20. století spíše výsadou velkých center jako je 

Praha, Brno nebo Hradec Králové. V Litomyšli můţeme cítit problematiku se 

stavitelstvím také v tom, ţe zde chyběla architektury znalá a osvícená podnikatelská 

vrstva, která by tak určovala budoucí vývoj města. Ve většině příkladů staveb, které 

jsou uvedeny v práci, se setkáváme v 1. polovině 20. století se stavebními počiny 

odváţných architektů, kteří však dále v Litomyšli nenašli uplatnění.  

 

Výrazný průnik moderní architektury jasně vidíme v druhé polovině 20. století. 

Soudobá architektura v Litomyšli představuje jakýsi fenomén malého města, jeţ 

bezprostředně po roce 1989 dokázalo systematicky budovat, rozvíjet a kultivovat své 

malebné historické panorama a obohatit jej špičkovou soudobou architekturou. Moderní 

architektura v Litomyšli tedy bezesporu představuje velmi zajímavé a zároveň rozsáhlé 

téma.  

 

Hlavním přínosem práce by měl být zejména nový pohled na soudobou architekturu 

z hlediska kulturněhistorického genia loci města Litomyšl. Soudobá architektura je zde 

postavena do kontextu bohaté historie města, v níţ lze vysledovat zejména tři zásadní 

linie, tradici kvalitního vzdělávání, kvalitního stavitelství za účasti předních 

architektonických osobností doby a v neposlední řadě také tradici bohaté kultury města. 

 

Práce se především soustředí na historické centrum města, coţ představuje častý 

zdroj konfliktů mezi soudobými architekty a památkáři a zároveň také jeden 

z nejaktuálnějších problémů památkové péče i v jiných městech. Soudě z řady článků a 

osobních výroků uveřejněných v soudobém tisku k danému tématu nejen památkáři, ale 

i samotnými architekty, lze s jistotou říci, ţe tento spor nebyl dosud vyřešen. Architekti 

často vstupují s památkáři do otevřeného dialogu, který je tu od počátku a nikdy nebude 

vyřešeno střetávání starého s novým. I přes to nám litomyšlský příklad ukazuje cestu, 

neboť právě v tomto městě se podařilo propojit: fungující město, koncepční budování 

kvalitní architektury, s oţivením historických částí města pro zdravý turismus. Litomyšl 
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je tak unikátem v České republice, neboť v jiném městě se takto harmonické a 

cílevědomé propojení nepodařilo. 

 

Práce shrnuje dostupné informace k historii daných objektů a lokalit, sumarizuje 

okolnosti a průběh realizací projektů i jejich výsledné podoby. Ta je následně zasazena 

do předem vytyčeného kulturního a historického kontextu. Z tohoto srovnání jasně 

vyplývá, ţe v případě historického centra se v Litomyšli podařilo docílit jakési 

přirozené rovnováhy mezi starou a novou architekturou. Aţ po roce 2000 se v Litomyšli 

začaly objevovat realizace staveb výrazně soudobého vzhledu. Mám na mysli například 

Červenou věţ od architekta Mikuláše Hulce nebo nedávno realizovanou dostavbu 

regionálního muzea od Josefa Pleskota. Práce je doplněna přílohami, kde jsou uvedeny 

vybrané stavby z Litomyšle. Přílohami se práce snaţí názorně poukázat na vývoj 

moderní architektury ve městě od roku 1990 aţ do roku 2014. 

 

Moderní architekturu nalezneme v Litomyšli hojně také na okraji města. Je to 

například v oblasti Černé hory, kde vznikl rozsáhlý sportovní areál čítající budovy 

atletického a zimního stadionu a multifunkční sportovní haly, či v lokalitě U 

Nemocnice, kde je rozvíjena neméně zajímavá a rozmanitá bytová architektura. 

V neposlední řadě se jedná o budovy škol, konkrétně budovy druhé a třetí základní 

školy.  

Soudobá architektura dále do Litomyšle pronikla také v rafinovaném detailu. Po 

celém městě nalezneme drobné i větší revitalizace veřejných prostorů a úpravy 

mobiliáře od předních českých architektů. Takovýto výčet naznačuje, jak obsáhlou 

kapitolu v historii města představuje soudobá architektura. Tato kapitola by si 

bezesporu zaslouţila další rozpracování a komplexní pojednání. V tomto ohledu nebylo 

v moţnostech předloţené práce takto velký rozsah bádání pojmout. Práce proto 

představuje spíše jakýsi odrazový můstek pro další badatelskou činnost v dané oblasti. 
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6. Vybrané stavby a pomníky z období 1900 - 1990 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny snímky zobrazují aktuální stav objektů. Pořídila jsem je na podzim a v zimě 

2014/2015. 
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Stavby 

 

 

 

I. DÍVČÍ A PEDAGOGICKÁ ŠKOLA 

 

Architekt: Dobroslav Hnídek 

Lokalizace: Komenského náměstí 22, Litomyšl 

Realizace: 1905 – 1906 
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II. EVANGELICKÝ KOSTEL MISTRA JANA HUSA 

 

Architekt: Autor z dostupných pramenů nezjištěn 

Lokalizace: Antonína Tomíčka 69, Litomyšl 

Realizace: 1923 
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III. KOUPALIŠTĚ 

 

Architekt:Václav Kolátor 

Lokalizace: mezi ulicemi Prokešova a U plovárny, Litomyšl 

Realizace: 1949 
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IV. MASARYKOVA ZEMSKÁ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 

 

Architekti: Karel Tymich, Jaromír Mára 

Lokalizace: T. G. Masaryka 659, Litomyšl 

Realizace: 1925 – 1929 
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V. OKRESNÍ ÚŘAD 

 

Architekt: Antonín Ausobský 

Lokalizace: T. G. Masaryka 650, Litomyšl 

Realizace: 1922 – 1923 
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VI. MONOBLOK CHIRURGIE 

 

Architekti: František Čermák, Gustav Paul 

Lokalizace: J. E. Purkyně 652, Litomyšl 

Realizace: 1946 – 1956 
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VII. NÁJEMNÍ DŮM 

 

Architekt: Bohumil Hübschmann 

Lokalizace: T. G. Masaryka 591, Litomyšl 

Realizace: 1921 – 1922 
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VIII. PŘESTAVBA MĚSTSKÉ SPOŘITELNY 

 

Architekti: Josef Mařík, J. Macek 

Lokalizace: Smetanovo nám. 112, Litomyšl 

Realizace: 1926 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

IX. SMETANŮV DŮM 

 

Architekti: Jan Šula, Viktorin Šulc, Josef Velfík 

Lokalizace: Komenského náměstí 402, Litomyšl 

Realizace: 1903 – 1905 
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X. SOKOLOVNA 

 

Architekt: František Krásný 

Lokalizace: Moravská 628, Litomyšl 

Realizace: 1924 – 1925 
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XI. STÁTNÍ GYMNASIUM 

 

Architekt: Antonín Ausobský 

Lokalizace: T. G. Masaryka 590, Litomyšl 

Realizace: 1920 – 1923 
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Pomníky 

 

 

XII. POMNÍK ALOISE JIRÁSKA 

 

Architekt: Vincenc Makovský 

Lokalizace: Jiráskova ulice, Litomyšl 

Realizace: 1952 – 1959 
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XIII.   POMNÍK BEDŘICHA SMETANY 

 

 

Architekt: Jan Štursa, Pavel Janák 

Lokalizace: Smetanovo náměstí, Litomyšl 

Realizace: 1924 
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XIV. POMNÍK JANA AMOSE KOMENSKÉHO 

 

Architekt: Alois Metelák 

Lokalizace: Komenského nám., Litomyšl 

Realizace: 1921 
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XV. POMNÍK OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY 

 

Architekt: Antonín Ausobský 

Lokalizace: Moravská ulice, před sokolovnou, Litomyšl 

Realizace: 1927 – 1930 
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XVI. POMNÍK ZDEŇKA NEJEDLÉHO 

 

Architekt: Jan Hána 

Lokalizace: Zámecká ulice, Litomyšl 

Realizace: 1978 
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7. Vybrané stavby z období 1990 - 2000 
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Rekonstrukce 

 

 

I. DŮM JOSEFA PORTMANA 

 

Architekt: Mikuláš Hulec 

Restaurátoři: Jiří Látal, Jaroslav Horálek, Jan Turský, Vendula Látalová 

Lokalizace:T. Novákové 75, Litomyšl 

Realizace: 1991 – 1993 
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II. INFORMAČNÍ KANCELÁŘ MĚSTA LITOMYŠL 

 

Architekt: Zdeňka Vydrová 

Lokalizace: Smetanovo nám. 72, Litomyšl 

Realizace: 1994 
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III. PŘESTAVBA TŘÍ DOMŮ NA HOTEL APLAUS 

 

Architekti: Petr Benda, Jitka Brachtová, Eva Letovská, Jan Viktorin, 

Architektonický atelier ABV 

Lokalizace: Šantovo nám. 181, Litomyšl 

Realizace: 1996 – 2008 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

IV. REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KOUPALIŠTĚ 

 

Architekti: Petr Hrůša, Petr Pelčák 

Lokalizace: mezi ulicemi Prokešova a U plovárny, Litomyšl 

Realizace: 1994 – 1995 
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V. ŠKOLA RESTAUROVÁNÍ A KONZARVAČNÍCH LÁTEK 

 

Architekti: Mikuláš Hulec, Eva Antošová 

Lokalizace: Jiráskova 3, Litomyšl 

Realizace: 1993 – 1998 
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Veřejné prostory 

 

 

 

VI. PRŮCHOD POD ZÁMKEM 

Architekt: Zdeňka Vydrová 

Lokalizace: Vstup z ulice Zahájská, Litomyšl 

Realizace: 1997 
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VII. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PLOCH 

 

Architekti: Aleš Burian, Gustav Křivinka 

Lokalizace: Toulovcova nám., Šantovo nám., Špitálka a částečně  

                    Smetanovo nám., Litomyšl 

Realizace: 1996 – 2005 
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VIII. KLÁŠTERNÍ ZAHRADY 

 

Architekti: Václav Babka, Radko Květ, Zdeňek Sendler 

Lokalizace: vstup z Prkenné ulice, areál u piaristického chrámu, Litomyšl  

Realizace: 1999 – 2000 
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Novostavby 

 

 

 

IX. ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PRVNÍ LITOMYŠLSKÉ STAVEBNÍ 

 

Architekti: Aleš Burian, Gustav Křivinka 

Lokalizace: Havlíčkova 1118, Litomyšl 

Realizace: 1997 – 1998 
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X. BYTOVÝ DŮM A1 

 

Architekti: Viktor Rudiš, Martin Rudiš 

Lokalizace: Obytná zóna U Nemocnice, J. E. Purkyně 1144, Litomyšl 

Realizace: 1997 
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XI. DŮM NA NÁMĚSTÍ 

 

Architekti: Josef Pleskot/AP Atelier, Radek Lampa, Vladimír Krajíc 

Lokalizace: Smetanovo nám. 70, 71, Litomyšl 

Realizace: 1994 
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XII. DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU 

 

Architekti: Viktor Rudiš, Martin Rudiš, Zdeňka Vydrová 

Studie: Jan Gabrhel 

Lokalizace: J. E. Purkyně 1126, Litomyšl 

Realizace: 1997 
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XIII. MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA 
 

Architekti: Aleš Burian, Gustav Křivinka 

Lokalizace: T. G. Masaryka 1145, Litomyšl 

Realizace: 1995 – 1998 
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XIV. OBCHODNÍ CENTRUM SANITÁRNÍ TECHNIKY 

 

Architekti: Vladimír Krátký, Aleš Papp 

Lokalizace: Moravská 1151, Litomyšl 

Realizace: 1999 – 2000 
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XV. SPORTOVNÍ HALA PRO TENIS, SQUASH A BOWLING 

 

Architekti: Petr Hrůša, Petr Pelčák 

Lokalizace: U Plovárny 1152, Litomyšl 

Realizace: 1998 – 1999 
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XVI. ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA  

 

Architekti: Aleš Burian, Gustav Křivinka 

Lokalizace: T. G. Masaryka 1145, Litomyšl 

Realizace: 1995 – 1998 
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5. Vybrané stavby z období 2001 - 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Rekonstrukce a revitalizace 

 

 

I. DŮM NA TOULOVCOVĚ NÁMĚSTÍ S LÉKÁRNOU 

 

Architekti: Jitka Ressová, Jan Pavézka/Element 

Lokalizace: Toulovcovo nám. 512, Litomyšl 

Realizace: 2009 – 2011 
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II. DŮM S LABORATOŘÍ 

 

Architekti: Pavel Griz, Karel Šrámek, Patrik Zamazal/MOLO Architekti 

Lokalizace: Šmilovského 195, Litomyšl 

Realizace: 2011 – 2013 
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III. PIARISTICKÝ CHRÁM NALEZENÍ SV. KŘÍŢE  

 

Architekti: Marek Štěpán, Vanda Štěpánová 

Lokalizace: Jiráskova ulice, Litomyšl 

Realizace: 2011 – 2014 
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IV. PIARISTICKÁ KOLEJ 

 

Architekti: Aleš Burian, Gustav Křivinka 

Lokalizace: Jiráskova 8, Litomyšl 

Realizace: 2011 – 2014 
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V. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY REGIONÁLNÍHO 

MUZEA 

 

Architekti: Josef Pleskot/AP Atelier, Jiří Vlach, Daniel Kříţ, Jan Mudra, Eva  

Vízková 

Lokalizace: Jiráskova 9, Litomyšl 

Realizace: 2012 – 2014 
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VI. REVITALIZACE ZÁMECKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV, 

HORNÍHO NÁDVOŘÍ A PARKU 

 

Architekti: Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka/HŠH Architekti 

Lokalizace: Areál Litomyšlského zámku 

Realizace: 2011 – 2014 
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VII. ZÁMECKÝ PIVOVAR 

 

Architekti: Josef Pleskot/AP Atelier, Pavel Fanta, Isabela Grosseová,  

Daniel Kříţ, Veronika Vašková-Škardová, David Ambros, Jan  

Mudra 

Lokalizace: V. K. Jeřábka, areál Litomyšlského zámku 

Realizace: 1. etapa: 2004 – 2006, 2. etapa: 2011 – 2014 
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VIII. ZASTŘEŠENÍ A OPLÁŠTĚNÍ ZIMNÍHO STADIONU 

 

Architekti: Aleš Burian, Gustav Křivinka 

Lokalizace: U Plovárny 1130, Litomyšl 

Realizace: 2002 – 2006 
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Úpravy veřejných prostor 

 

 

IX. DVŮR PEDAGOGICKÉ ŠKOLY 

 

Architekti: Aleš Burian, Gustav Křivinka 

Lokalizace: Komenského nám. 22, Litomyšl 

Realizace: 2004 – 2005 
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X. PODLOUBÍ V BUDOVĚ ČESKÉ POŠTY 

 

Architekti: Josef Pleskot/AP Atelier, Isabela Grosseová 

Lokalizace: Smetanovo nám. 15, Litomyšl 

Realizace: 2003 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



124 

 

XI. REVITALIZACE PŘEDZÁMČÍ 

 

Architekti: Josef Pleskot/AP Atelier, Jiří Vlach 

Lokalizace: Jiráskova ulice, prostor před kostelem Nalezení sv. Kříţe 

Realizace: 2013 – 2014 
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XII. ÚPRAVA NÁBŘEŢÍ ŘEKY LOUČNÉ 

 

Architekti: Josef Pleskot/AP Atelier, Jiří Trčka, Isabela Grosseová, Pavel Fanta,  

 Veronika Vašková-Škardová 

Lokalizace: Komenského nám. – Bernardka, Litomyšl 

Realizace: 2001 – 2002 
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Novostavby 

 

 

XIII. AUTOBUSOVÉ NÁDRAŢÍ A OBCHODNÍ DŮM BILLA 

 

Architekti: Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Lukáš Vágner/Atelier RAW 

Lokalizace: Mařákova 1198, Litomyšl 

Realizace: 2008 
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XIV. BYTOVÉ DOMY A2, A3 

 

Architekti: Josef Pleskot/AP Atelier, Radek Lampa, Filip Tittelbach,  

Pavel Fanta, Zdeněk Rudolf 

Lokalizace: Obytná zóna U Nemocnice, Zdeňka Kopala 1161 a 1162, Litomyšl 

Realizace: 2001 – 2002 
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XV. BYTOVÝ DŮM A4 

 

Architekti: Martin Rudiš 

Lokalizace: Obytná zóna U Nemocnice, Zdeňka Kopala 1155, Litomyšl 

Realizace: 2001 
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XVI. BYTOVÝ DŮM A5 

 

Architekti: Josef Pleskot/AP Atelier, Jiří Trčka, Zdeněk Rudolf,  

Veronika Vašková- Škardová 

Lokalizace: Obytná zóna U Nemocnice, Zdeňka Kopala 1180, Litomyšl 

Realizace: 2004 – 2005 
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XVII. DOMOV MLÁDAŢE PEDAGOGICKÉ ŠKOLY 

 

Architekti: Aleš Burian, Gustav Křivinka 

Lokalizace: Strakovská 1071, Litomyšl 

Realizace: 2002 – 2003 
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XVIII. HALA 4 TISKÁRNY H. R. G. 

 

Architekti: Tomáš Beránek, Rostislav Jakubec/ATX Architekti 

Lokalizace: Moravská 1200, Litomyšl 

Realizace: 2013 
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XIX. KRYTÝ BAZÉN 

 

Architekti: Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Radek 

 Štefka/DRNH 

Lokalizace: U Plovárny 1221, Litomyšl 

Realizace: 2009 – 2010 
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XX. NOVÝ KOSTEL CÍRKVE BRATRSKÉ 

 

Architekt: Zdeněk Fránek 

Lokalizace: Moravská ulice, Litomyšl 

Realizace: 2008 – 2010 
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XXI. TRIBUNA MĚSTSKÉHO STADIONU ČERNÁ HORA 

 

Architekti: Aleš Burian, Gustav Křivinka 

Lokalizace: Sportovní areál Černá hora, Litomyšl 

Realizace: 2002 – 2003 
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