
 

 

Miasto Litomyšl   
karta dostępności  

Informacje podstawowe 

 

Litomyšl, Smetanovo náměstí, 570 01  

(Trasa zwiedzania historycznego centrum miasta) 

GPS: N 49.870407, E 16.311422 

 +420 461 612 161 

(Centrum informacji turystycznej) 

 ic@litomysl.cz 

 https://www.ticlitomysl.cz/, 
http://www.litomysl.cz/ 

Opis  

Trasa zwiedzania historycznego centrum miasta Litomyšl, licząca ok. 1,5 km, rozpoczyna się na placu 
Smetanovo náměstí przy renesansowym domu U Rytířů (pod Rycerzami) z galerią. Na trasie można 
zobaczyć ważne zabytki miasta, między innymi kompleks zamku, który wpisano na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Mapka polecanej trasy znajduje się na ulotce, którą można otrzymać za darmo 
w centrum informacji lub znaleźć na stronie internetowej centrum informacji 
https://www.ticlitomysl.cz/e-letaky/17-e-letaky/litomysl. Centrum informacji turystycznej Litomyšl 
oferuje zwiedzanie historycznego centrum miasta z przewodnikiem – dla grup o osób 
indywidualnych. Zwiedzanie trwa od 1 do 2 godzin. 

Trasa zwiedzania: 

1. Smetanovo náměstí, dom U Rytířů 
2. Wieża ratuszowa z zegarem 
3. Pomnik Bedřicha Smetany  
4. Średnia szkoła pedagogiczna  
5. Dom Bedřicha Smetany (teatr, wejście 

przystosowane do osób o ograniczonych 
zdolnościach ruchowych z tyłu za pomocą 
platformy) 

6. Promenada koło rzeki Loučná 
7. Pomnik Aloisa Jiráska  
8. Muzeum Regionalne  
9. Kościół Znalezienia Krzyża Świętego  

(dostęp bez barier architektonicznych) 
10. Ogród i park pałacowy (bez barier 

architektonicznych) 
11. Pałac (parter bez barier 

architektonicznych, poza tym schody – po 
uprzednim uzgodnieniu min. 3 dni 
wcześniej, do wejścia na 1 piętro można 
użyć windy schodowej; nie jest ona 
dostosowana do wózków elektrycznych) 
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12. Podziemia pałacu (nie są przystosowane do potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych, schody) 

13. Dom rodzinny  Bedřicha Smetany (kilka schodów)  
14. Ogrody klasztorne (bez barier architektonicznych) 
15. Muzeum Josefa Váchala Portmoneum (schody) 
16. Kościół Podwyższenia Krzyża św. (dostęp bez barier architektonicznych) 
17. Plac Šantovo náměstí  
18. Plac Toulovcovo náměstí 
19. Plac Smetanovo náměstí   

Dostępność  

Obszary zewnętrzne – trasa  

 Jest to trasa zewnętrzna, prowadząca ulicami i uliczkami w historycznym centrum Litomyšla. 
Zwiedzanie trasy zaleca się rozpocząc na placu Smetanovo náměstí.  

 Wejście na trasę jest dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych i 
nie jest w żaden sposób ograniczone. Na plac Smetanovo náměstí można dojechac 
samochodem.  

 Trasa ma utwardzoną i równą nawierzchnię (bez większych defektów). Materiał: bruk (kostka 
kamienna w pobliżu kościoła Podwyższenia Krzyża św. duża kostka), asfalt, ubity piasek 

 Szerokość trasy na całej pętli wynosi min. 150 cm. 

 Profil trasy: większość trasy prowadzi po równym i lekko pofałdowanym terenie. Na trasie 
występują dwa trudniejsze zwiedzających na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi 
gości odcinki, a mianowicie od ul. Jiráskova do kompleksu pałacowego (ok. 270 m, odcinek 
pomiędzy przystankami 7 i 8), gdzie wzniesienia wynoszą 6-8% (możliwość wejścia mniejszym 
łukiem koło drogi). Na odcinku od Ogrodów Klasztornych do placu Šantovo náměstí (ok. 100 m, 
odcinek pomiędzy przystankami 16 i 17) występuje spadek 8-9%, a wokół kościoła 
Podwyższenia Krzyża św. znajdują się schody. Odcinek ten można uniknąć obchodząc kościół po 
ulicach Zámecká – Rektora Stříteského – Šantovo náměstí.  

 Na trasie występują tabele informacyjne i orientacyjne, które odznaczają się dobrą czytelnością 
oraz zrozumiałością. Napisy na tablicach w języku czeskim i angielskim.  

 Na trasie znajdują się miejsca odpoczynkowe. 

   
Od lewej strony: Dom U Rytířů (początek trasy), Smetanovo náměstí 



  
Od lewej strony: Zámecké návrší (Wzgórze Pałacowe), pałac   

  
Od lewej strony: Ogrody Klasztorne, park Vodní valy 

  
Od lewej strony: Kościół Podwyższenia Krzyża św. i droga na rynek, oznaczenia w mieście 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych  

 Na trasie znajduje się kilka publicznie dostępnych toalet przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: plac Smetanovo náměstí (w budynku dawnego ratusza), w kompleksie 
pałacowym (za Wozownią (Kočárovna) oraz w Ogrodach Klasztornych (obok piwnicy 
klasztornej/Klášterní sklípek)).  

Parametry toalet przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych:   

 Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość min. 80 cm. 

 Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm, otwierają się w kierunku zewnętrznym. Na 
drzwiach znajduje się poręcz. 

 Wymiary kabiny min. 160x160 cm. 

 Obok muszli klozetowej wolna przestrzeń na wózek (szerokość min. 90 cm), na którą nie 
nachodzi żadne wyposażenie (np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak itp.). 



 Po obu stronach muszli znajdują się poręcze. 

 Do dyspozycji przewijak (tylko plac Smetanovo nám.). 

    
Od lewej strony: WC Smetanovo náměstí, budynek WC w Ogrodach Klasztornych, WC w ogrodach 
Klasztornych 

   
Od lewej strony: Budynek WC na obszarze kompleksu pałącowego, wejście do kabiny toaletowej bez 
barier architektonicznych – kompleks pałacowy 

Usługi i wyposażenie  

 Zwiedzanie trasy jest możliwe bez uprzednich uzgodnień, trasę (poza Ogrodami Klasztornymi) 
można przejść w towarzystwie psa przewodnika/asystenta. 

 Dostępny audioprzewodnik ze szczegółowym opisem trasy w języku czeskim, niemieckim i 
angielskim. Za opłatą wypożycza go centrum informacji turystycznej. Audioprzewodnik nie jest 
przystosowany do potrzeb osób z upośledzeniem wzroku.  

 Zwiedzanie centrum miasta z przewodnikiem w języku czeskim, niemieckim i angielskim. 
Zwiedzanie organizuje centrum informacji turystycznej.  

 Plac zabaw (park Vodní valy, Zámecké návrší/Wzgórze Pałacowe), kącik dziecięcy w centrum 
informacji turystycznej (na rynku i na obszarze kompleksu pałacowego) lub w muzeum 
regionalnym.   

 Specjalne programy/materiały informacyjne dla dzieci – np. program Litomyšlení/Litomyślenie 
(karta z mapką i zadaniami do poszczególnych przystanków). Karty można otrzymać w centrum 
informacji, w kasie pałacu lub np. w domu rodzinnym Bedřicha Smetany.  

 Parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych na placu Smetanovo náměstí.  

 Na trasie znajduje się sklep z pamiątkami w centrum informacji turystycznej na rynku oraz na 
pałacowym wzgórzu (dostęp bez barier architektonicznych). 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 Wzdłuż trasy usytuowanych jest wiele obiektów gastronomicznych. 

Data opracowania: 3/2019 


