
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 
 

Rekonstrukce a opravy budovy 
Městského muzea a galerie ve Svitavách 

 
Budova Městského muzea a galerie ve Svitavách je často prvním místem, které navštíví turisté, kteří 
přijíždějí do Svitav. V době uzavření Městského informačního centra (soboty odpoledne, neděle a 
svátky) funguje zároveň jako informační místo, kde návštěvníci naleznou informace ústní či v 
podobě letáků a regionálních 
publikací, mohou si zde 
zakoupit drobné upomínkové 
předměty. Vzhledem k těmto 
funkcím muzea probíhaly v 
průběhu letních měsíců za 
plného provozu v Městském 
muzeu a galerii ve Svitavách 
rekonstrukce v celkové výši 1,5 
ml. Kč. Rekonstrukce a opravy 
si muzeum hradilo ze svého 
investičního a rezervního 
fondu, výměna oken byla 
hrazena z rozpočtu města, na 
zřízení moderní informační a muzejní recepce přispěl finanční částkou 200 tis. Kč Pardubický kraj. 
 
1/ Výměna oken v přízemí budovy - 1. etapa 

Okna v historické části budovy muzea, původně Budigovy vily z roku 1892, čekaly již několik let na 
opravu.  Po revizi jejich stavu v letošním roce bylo konstatováno, že jsou již v tak špatném fyzickém 
stavu, že je není možné opravit tak, aby byla zachována jejich funkčnost a vzhled. Rámy se 
rozpadaly v čepech, částečně byly vyhnilé, hlavně ve spodních částech., hniloba ovšem zasáhla celý 
rám. Proto bylo po dohodě s pracovníky Památkového ústavu v Pardubicích rozhodnuto o jejich 
výměně za dřevěná eurookna okna, která působí autenticky a vizuálně odpovídají původním, 
vyhovují přitom ale také nárokům na moderní a úsporný provoz budovy. V první fázi byla vyměněna 
okna v přízemí čelního pohledu budovy směrem k hlavní silnici, která nejvíce utrpěla provozem 
hlavního silničního směru směr Praha – Brno. V blízké době bude následovat výměna dalších oken 
historické části budovy.  
 
 

2/ Rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost 

Po 25 letech proběhla celková rekonstrukce místa sociálního zařízení muzea pro veřejnost. Prostory 
byly stavebně nově logicky rozčleněny, získaly nové obklady, radiátory, chybějící vzduchotechniku, 
moderní mobiliář a hygienické prvky. Největší investicí zde však byla rekonstrukce zastaralých 
vodovodních rozvodů a odpadů, na které muzeum čekalo již několik let.   
 
 

 

 



3/ Informační a muzejní recepce  

 

Cílem projektu byla modernizace stávající recepce muzea jako součásti informačního systému města 
Svitavy a tím zlepšení poskytovaných služeb návštěvníkům nejen regionu Svitavska, ale i celého 
Česko-moravského pomezí. Prostory byly nově vybaveny jednotným funkčním mobiliářem, 
úschovnými a uzamykatelnými schránkami, šatnou a prezentačními vitrínami. Zároveň byly 
doplněny o informační technologie (LED TV, elektronická pokladna, Wi-Fi). V nové upravené a 
vybavené recepci v přízemí historické části budovy muzea naleznou návštěvníci nejen informace o 
dění v Pardubickém kraji ve formě letáků a propagačních materiálů, ale získají zde i praktické 
informace (odjezdy autobusů a vlaků, možnosti ubytování, kulturní akce v okolí…). Recepce bude v 
nejbližších dnech vybavena elektronickou pokladnou.     
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