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Zdůvodnění přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové 

objekty v obci.  

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., 

které považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší 

přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2022, doplněnou 

fotodokumentací. 

 

 
 

Historické jádro Vysokého Mýta je od roku 1990 chráněno jako městská památková zóna. 

Důvodem jejího zřízení byla ochrana středověkého urbanistického rozvrhu města s centrálním 

čtverhranným náměstím a pravoúhlou sítí ulic se zbytky hradebního systému a vnitřní staré 

zástavby a zbytků staré zástavby v přilehlých částech jednotlivých předměstí.  

 

Právě v míře dochování středověké urbanistické koncepce historického jádra tkví jeho hlavní 

význam, který umocňuje fakt, že po obvodu historického jádra se dochovaly výrazné pozůstatky 

městského opevnění v podobě bran, úseků hradebních zdí a hradebních věží a bašt. 

Skutečnost, že se tyto pozůstatky městského opevnění dochovaly, je dána průkopnickým úsilím 

vysokomýtských obrozenců v čele s Aloisem Vojtěchem Šemberou. Nejvýraznějšími 

pozůstatky městského opevnění jsou konkrétně věže Pražské, Litomyšlské a Choceňské brány, 

severozápadní věž městského opevnění zvaná od úpravy na vodárnu v 18. století jako 

Vodárenská bašta, a dále Klášterská bašta stojící poblíž lokality, kde stával minoritský klášter 

zničený za husitských válek.   
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V historické zástavbě historického jádra města je zastoupena většina 

architektonických slohů od gotiky po secesi. Vůbec nejcennější 

památkou je gotický kostel sv. Vavřince s vysokými věžemi v 

západním průčelí vytvářejícími nepřehlédnutelnou dominantu města 

i celého okolí. Na stavbě této vrcholně gotické stavby se podílela 

parléřovská huť. Kostel, který byl za dobu své existence několikrát 

poškozen požárem, byl regotizován v letech 1875–1905 architekty 

Františkem Schmoranzem a Josefem Mockerem. Při této 

rekonstrukci dostal interiér kostela secesní výzdobu. Unikátní 

památkou interiéru kostela je však barokní oltářní obraz s motivem 

Nanebevzetí Panny Marie, který je vůbec největším dílem českého 

malíře Petra Brandla. Dalšími cennými památkami v interiéru kostela 

jsou cínová křtitelnice z roku 1499, soška madony ze 16. století, ale 

též zvon Vavřinec z roku 1466 zavěšený na severní věži. Východně 

od kostela stojí renesanční věž, která byla postavená jako zvonice pro umístění zvonů z kostela 

poškozeného požárem.   

 

Mezi historickými domy vyniká v zástavbě města 

stará radnice z 15. století s dochovaným trojlodním 

mázhauzem v přízemí a klenbami svedenými na 

kamenicky zdobené raně renesanční sloupy. Tato 

radnice byla v 19. století upravena klasicistně a její 

dominantou je věž s hodinami. Z dalších domů vyniká 

v jádře renesanční nová radnice, novorenesanční 

budova okresního zastupitelství a pošty s věží, či 

jednotlivé měšťanské domy, jejichž konstrukce 

pocházejí v některých případech i z 15. století. Cenné 

jsou však i některé další budovy, jejichž vznik klademe až do 19. či počátku 20. století, jmenovitě 

jde o novorenesanční budovu záložny, sokolovny, či gymnázia, nebo novogotickou budovu 

reálné školy. 

 

Uprostřed náměstí stojí 14 m vysoký barokní morový 

sloup z roku 1715. Mimo obvod městského opevnění 

se nachází původně renesanční kostel Nejsvětější 

Trojice ze 16. století.  

Mimořádně malebné je panorama města s téměř 

jednolitou hladinou střech, nad něž ční jednotlivé 

dominanty v podobě věží městského opevnění, 

kostela a dalších budov. Historické jádro je lemováno 

pásem parků vzniklých okolo linie bývalého 

městského opevnění.  

 

Centrum Vysokého Mýta tvoří harmonický celek historického města s jeho přirozeným vývojem 

od svého vzniku ve 13. století po současnost.  
 

Město Vysoké Mýto průběžně sleduje stavebně technický stav městských památek a stará se 

o jejich opravy a obnovu. Díky tomu historické centrum Vysokého Mýta zažívá v posledních 

letech velkou renesanci.  
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S pomocí prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ město 

systematicky obnovuje nejen svoje památky, ale každoročně 

přispívá také na památky jiných vlastníků, na obnovu měšťanských 

domů a církevních památek. Například významně finančně 

podpořilo restaurování unikátního oltářního obrazu Nanebevzetí 

Panny Marie od Petra Brandla v kostele sv. Vavřince. V péči 

restaurátorů byl v letech 2019–2020. V minulosti podporovalo 

postupnou obnovu vitrážových oken v kostele sv. Vavřince a 

v posledních dvou letech restaurování hlavního oltáře a freskové 

výzdoby v presbytáři.   

 

K neodmyslitelným symbolům Vysokého Mýta patří vedle kostela 

sv. Vavřince také městské brány a věže, které jsou součástí 

původního středověkého hradebního opevnění. Město průběžně 

sleduje stavebně technický stav těchto památek a stará se o jejich opravy a obnovu. Po obnově 

Choceňské věže (2015-2016) a malé věži a spojovacím můstku Pražské brány (2017) opravilo 

střechy věží a sokl Litomyšlské brány (2019-2020) a sgrafita a velkou věž Pražské brány (2019, 

2021-2022). Od roku 2019 do současnosti město provedlo opravy hradebního opevnění za 

18,5 milionů korun.  

 

V minulých letech město v MPZ také opravilo střechu renesanční zvonice, krov budovy I. 

stupně a okna a dveře budovy II. stupně Základní školy Javornického a průčelí secesní vily 

Marie v Komenského ulici, která slouží jako místo setkávání seniorů.  

 

V městské památkové zóně vedle obnovy 

památek město věnuje soustavnou péči také 

veřejnému prostoru a fortifikační zeleni. Od roku 

2017 se na ní podílí městský zahradní architekt 

doc. Lukáš Štefl. V posledním desetiletí 

revitalizovalo nejprve Jungmannovy sady, poté 

botanickou zahradu, v roce 2019 park Otmara 

Vaňorného, v roce 2020 Masarykovy sady a 

naposledy v roce 2022 Havlíčkovy sady. V roce 

2017 město provedlo komplexní rekonstrukci 

náměstí Vaňorného.     

 

Obnova Pražské brány, Šemberova divadla a Havlíčkových sadů, to je unikátní propojení 

místa a času. 

 

Systematická péče o památky a veřejný prostor v MPZ vyvrcholila v roce 2022 naprosto 

unikátní obnovou hlavního vstupního prostoru do MPZ, který zahrnuje velkou věž 

Pražské brány, Šemberovo divadlo a sousedící Havlíčkovy sady.  
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Pražská brána 

Před dvěma roky město zrestaurovalo sgrafitovou výzdobu 

nad lomeným portálem Pražské brány. Nyní opravilo velkou 

věž. Byla provedena kompletní obnova střešního pláště 

včetně částí krovu i interiéru. Zrestaurovány byly věžní hodiny 

s hodinovým strojem, pískovcové prvky na fasádě a makovice 

s hrotnicemi. V interiéru došlo ke kompletní výměně rozvodů 

elektřiny. Obnovená Pražská věž se v srpnu znovu otevřela 

návštěvníkům, kteří si mohou opět užívat úžasné výhledy na 

město a do širokého kraje.  

 

Prostor ve věži je opatřen závěsným systémem, který bude 

sloužit také jako místo k sezonním výstavám.  

 

Obnova velké věže vyšla na 14,6 milionů korun. Část nákladů 

ve výši 1,9 milionu korun pokryla dotace z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón, 400 tisíc korun poskytl Pardubický kraj a zbývající část zaplatilo město. 

 

Šemberovo divadlo  

Šemberovo divadlo prošlo po 25 letech od poslední 

opravy významnou proměnou.  

Interiér architektonicky pozvedla architektka Helena 

Dařbujánová, kterou město k úpravám přizvalo. V 

divadelním sále se vyměnilo technické osvětlení, 

podlahová krytina a sál dostal nové barvy, tapety i 

pohodlná sedadla potažená červeným sametem. V 

další etapě prošlo kompletní úpravou předsálí, 

sociální zařízení a zázemí. Obnova Šemberova 

divadla město stála 32 milionů korun. 

 

Havlíčkovy sady 

Posledním parkem kolem historického jádra 

Vysokého Mýta, který prošel úpravami, jsou 

Havlíčkovy sady. Podobně jako v případě 

Masarykových sadů se úpravy týkaly hlavně 

chodníků, zpevněných ploch i ošetření a doplnění 

zeleně. Největší změnou je nová pobronzovaná 

kruhová fontána o průměru 3 metry. Náklady na 

revitalizaci Havlíčkových sadů byly 19,3 miliony 

korun. 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření 

 

A 1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2022.     

Rozloha MPR nebo MPZ v ha. (Informativní údaje.) 

 

Na území MPZ Vysoké Mýto, o rozloze cca 31 ha, se ke konci roku 2022 nachází celkem 34 

nemovitých kulturních památek. 

 

Tab. č. 1: Nemovité kulturní památky nacházející se v MPZ Vysoké Mýto 

 
Číslo rejstříku 
ÚSKP 

Vlastníci Kulturní památka Ulice, nám. / umístění čp. 
Zapsáno 
památkou: 

14570/6-4109 
Římskokatolická farnost - 
děkanství Vysoké Mýto 

kostel sv. Vavřince a zvonice nám. Vaňorného   3.5.1958 

33984/6-4133 Město Vysoké Mýto socha sv. Jana Nepomuckého Javornického   3.5.1958 

25944/6-4106 Město Vysoké Mýto městské opevnění nám. Tyršovo; Pražská;    3.5.1958 

22008/6-4124 
Milan Schaffer, Robert 
Bartheldy 

městský dům B. Němcové 166 3.5.1958 

22849/6-5472 IMMOTEL a.s. pošta 
nám. Přemysla Otakara 
II. 

24 3.5.1958 

30719/6-4121 N o Z s.r.o. měšťanský dům Tůmova 107 3.5.1958 

22173/6-4113 Ing. Dufek Petr měšťanský dům Pražská 1 3.5.1958 

21335/6-4114 
Ing. Alena Matysová, Eva 
Štěpánová 

měšťanský dům Klášterní 11 3.5.1958 

24016/6-4131 Chalupníková Hana pískovcová renesanční brána Komenského   3.5.1958 

31385/6-4116 Jindřich Jasanský vodní mlýn zv. Dolní Fibichova 17 3.5.1958 

42214/6-4395 Město Vysoké Mýto měšťanský dům Komenského 199 3.5.1958 

45481/6-4115 
Gabriela Němečková, Nikol 
Doubková Khýnová 

měšťanský dům 
nám. Přemysla Otakara 
II. 

13 3.5.1958 

46049/6-4129 LINEA ČR, s. r. o. měšťanský dům 
nám. Přemysla Otakara 
II. 

206 3.5.1958 

102270 Malkrab Ivona městský dům Vladislavova 121 5.4.2007 

36047/6-4107 Město Vysoké Mýto socha sv. Vavřince     3.5.1958 

24013/6-4964 Město Vysoké Mýto základní škola Javornického 2 3.5.1958 

21146/6-4134 Město Vysoké Mýto sloup se sousoším - Morový sloup 
nám. Přemysla Otakara 
II. 

  3.5.1958 

45677/6-4119 Město Vysoké Mýto radnice 
nám. Přemysla Otakara 
II. 

91 3.5.1958 

23779/6-4120 Město Vysoké Mýto radnice stará 
nám. Přemysla Otakara 
II. 

96 3.5.1958 

14363/6-4128 Město Vysoké Mýto špitál Kar. Světlé 198 3.5.1958 

19495/6-4962 Město Vysoké Mýto základní škola nám. Vaňorného 273 3.5.1958 
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35783/6-4024 Městský úřad Vysoké Mýto socha Knířovské madony nám. Vaňorného   3.5.1958 

10338/6-5675 
Náboženská obec Církve 
československé husitské 
Vysoké Mýto;  

sbor Husův Hálkova   13.1.1994 

13365/6-5539 Markéta Nováková 
měšťanský dům, z toho jen: 
fragment barbakanu 

Tůmova 1 12.6.1991 

15749/6-4125 NOPEK a.s. měšťanský dům B. Němcové 189 3.5.1958 

40075/6-4961 Pardubický kraj střední škola - gymnasium nám. Vaňorného 163 3.5.1958 

32740/6-4130 Sabina Bendová městský dům Vrchlického 229 3.5.1958 

21202/6-4394 
Jana Kroulíková, Květa 
Lessnerová, Radko Ptáčník 

měšťanský dům Komenského 211 3.5.1958 

36073/6-4122 Pardubický kraj muzeum A. V. Šembery 125 3.5.1958 

24346/6-4112 
Římskokatolická farnost - 
děkanství Vysoké Mýto 

kostel Nejsvětější Trojice Javornického   3.5.1958 

18649/6-4111 
Římskokatolická farnost - 
děkanství Vysoké Mýto 

děkanství 
Försterova; nám. 
Vaňorného 

161 3.5.1958 

34806/6-4126 Zdeněk Švejk měšťanský dům 
nám. Přemysla Otakara 
II. 

194 3.5.1958 

26653/6-4127 Blanka Švejková měšťanský dům 
nám. Přemysla Otakara 
II. 

195 3.5.1958 

46408/6-6195 
Tělocvičná jednota Sokol 
Vysoké Mýto 

sokolovna nám. Tyršovo 55 13.6.2001 

Zdroj: Památkový katalog 

 

Na území města Vysoké Mýto je také 10 nemovitých kulturních památek, které nejsou umístěny 

v MPZ Vysoké Mýto. 

 

Informace o památkách ve Vysokém Mýtě jsou veřejně dostupné v památkovém katalogu 

Národního památkového ústavu https://pamatkovykatalog.cz/vysoke-myto-7664926 i odkazem 

v Programu regenerace MPR a MPZ na městských webových stránkách https://urad.vysoke-

myto.cz/program-regenererace-mpz. 

 

A. 2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 v havarijním stavu, 

včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

V MPZ Vysoké Mýto není ke konci roku 2022 žádná kulturní památka v havarijním stavu. 

 

A. 3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 nevyužívané, s     

uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

V MPZ Vysoké Mýto není ke konci roku 2022 žádná kulturní památka nevyužívaná. 

 

A. 4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2022, se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

https://pamatkovykatalog.cz/vysoke-myto-7664926
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Pražská brána 

rejst. č. ÚSKP 25944/6-4106 

Středověké kamenné opevnění města zbudované ve 14. století 

tvořily místy až čtyři obranné linie – hliněný val, příkop, 

parkánová hradba opatřená střílnami a vyšší hlavní hradba 

zesílená asi 25 baštami a několika věžemi. Vstup do města 

zajišťovala trojice bran, které byly později opatřeny ještě tzv. 

barbakány, tedy předbraními. Jména bran jsou tradičně 

odvozena od míst, ke kterým cesty z nich vedoucí směřovaly, 

tedy Pražská (zvaná též Vraclavská), Choceňská a Litomyšlská. 

Opevnění postupně ztrácelo svůj vojenský význam a od konce 

18. století probíhalo jeho bourání. O několik desetiletí později 

byly některé části fortifikace zásluhou Aloise Vojtěcha Šembery 

zachráněny před zničením a následně opraveny. To se týká 

zejména městských bran.  

Pražská brána byla opravena v letech 1882–1883 podle plánů 

architekta Františka Schmoranze. Tehdy získala svou dnešní podobu. Ve své dispozici je 

Pražská brána ze všech vysokomýtských bran nejzachovalejší, ale chybí jí předbraní. Do velké 

věže lze vstoupit pouze po točitém schodišti malé věže a přechodu mezi věžemi nad portálem 

brány. Malá věž si dodnes dochovala cihelné cimbuří a vysokou zděnou střechu. Velká věž 

slouží jako vyhlídková a je veřejnosti přístupná. Nabízí nádherný výhled do daleka. Za dobré 

viditelnosti je možné vidět Krkonoše, Orlické hory a Králický Sněžník. Nad portálem brány byla 

v roce 2013 obnovena freska podle návrhu Mikoláše Alše. Od stejného umělce pochází i malby 

na domě nazývaném Na Střelnici z roku 1900 přiléhajícím k malé věži. Dům patřil spolku 

ostrostřelců a na jeho zahradě byla střelnice. 

Obnova velké věže 2022: 

• kompletní obnova střešního pláště včetně částí krovu i interiéru,  

• restaurování věžních hodin s hodinovým strojem, 

• restaurování pískovcových prvků na fasádě  

• restaurování makovic s hrotnicemi,  

• kompletní výměna rozvodů elektřiny v interiéru. 

 

Kostel sv. Vavřince,  

rejst. č. ÚSKP 14570/6-4109 

S výstavbou farního kostela, který byl počátkem 14. století 

povýšený na děkanský, se začalo v tomto prostoru již při 

založení města. O jeho původní podobě nic nevíme, ale byl jistě 

mnohem menší než dnešní monumentální vrcholně gotický 

svatostánek. Jak měšťané postupně bohatli, mohli si dovolit 

zejména v klidných časech za vlády krále Karla IV. (1347–1378) 

financovat zbudování tohoto chrámu, který vynikal nad průměr 

doby. V dalších staletích kostel několikrát vyhořel, ale pokaždé 

se dočkal opravy. Jeho současná podoba pochází z rozsáhlé 

opravy provedené v duchu novogotiky na konci 19. století pod 

vedením architektů Františka Schmoranze a Josefa Mockera.  

Interiér kostela tvoří rozlehlý trojlodní prostor s dlouhým 

kněžištěm. Stěny kostela pokrývá secesní výzdoba s řadou 

figurálních scén z dílny malíře Karla Vítězslava Maška. Z nich nejzajímavější jsou dvě scény v 
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bočních lodích znázorňující založení města Přemyslem Otakarem II. a osobnosti, které se 

zasloužily o opravu kostela na konci 19. století (zleva architekt František Schmoranz, spisovatel 

a jazykovědec Alois Vojtěch Šembera, starosta města Jan Bedřich Tůma, profesor gymnázia 

Vratislav Votrubec, architekt Josef Mocker a ministerský rada a právní historik Hermenegild 

Jireček).  

Celému interiéru kostela dominuje hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1728 

od Petra Brandla. Oltář byl spolu s dalším vybavením kostela zakoupen městem roku 1787 ze 

zrušeného cisterciáckého kláštera Sedlec u Kutné Hory. Oltářní obraz je vysoký více než 7 m 

a znázorňuje tradiční motiv. Panna Maria, patronka cisterciáckého řádu, vstupuje na nebesa 

sledována udivenými apoštoly. Mistrovské Brandlovo dílo z jeho vrcholného období je řazeno 

k největším skvostům barokního umění ve východních Čechách. Většina kostelního mobiliáře 

ale pochází až z 19. století, protože starší vybavení buď shořelo, nebo bylo záměrně odstraněno 

při novogotické rekonstrukci. Dochovala se pozdně gotická křtitelnice z roku 1499, socha 

Madony z počátku 16. století v boční kapli sv. Jana Křtitele, či několik málo starých náhrobníků. 

Věže kostela jsou vysoké 67 m a jejich dnešní podoba pochází až z 19. století. Na jižní věži je 

zavěšen zvon Jiří z roku 2003 a na severní zvon Vavřinec menší z roku 1466. V sousedství 

kostela byla pro zvony, jež přetěžovaly jeho věže, postavena roku 1585 mohutná renesanční 

zvonice, v době baroka zvýšená o patro. Po opravě kostela se zvony v roce 1898 vrátily zpět a 

zvonice později našla své využití jako výstavní prostory Městské galerie pro krátkodobé 

výstavy. 

Oltář Nanebevzetí Panny Marie – restaurování dvou jehlanových relikviářů, součást přední 

strany oltáře  

• upevnění uvolněných podkladových vrstev a povrchové úprav 

• odstranění nečistot a nežádoucích druhotných vrstev 

• asanace dřeva, petrifikace 

• řezbářské doplnění chybějící části, truhlářské opravy  

• oprava defektů a doplnění křídového podkladu 

• barevná retuš, zlacení 

• restaurování relikvií 

• závěrečná konzervace 

 

Měšťanský dům, Komenského 211  

rejst. č. ÚSKP 21202/6-4394 

Secesní jednopatrový městský dům v řadové uliční zástavbě, 

postavený r. 1907 podle projektu Josefa Drahoše z Vysokého 

Mýta. Dochován téměř v intaktní podobě. Doklad stavebního 

vývoje města a úrovně architektonické tvorby poč. 20. století v 

regionu. 

Obnova truhlářských prvků – oprava a výměna oken a dveří a 

dalších související práce 

• kompletní repase 9 oken 

o vysazení celého okna včetně rámu 

o oprava nebo výměna poškozených částí 

o opálení původního nátěru 

o vyspravení poškozených částí 

o přebroušení 

o napuštění akrylátovou pryskyřicí, přebroušení 

o 1 x základový nátěr, 2 x vrchní nátěr 



                          
 

 

 

 

11 
 

• replika kastlového okna v místě dnešních dveří včetně ostění v interiéru – návrat k 

původnímu vzhledu domu 

• kompletní repase 3 dveří 

o vysazení dveří 

o oprava nebo výměna poškozených částí 

o opálení původního nátěru 

o vyspravení poškozených částí 

o přebroušení 

o napuštění akrylátovou pryskyřicí, přebroušení 

o 1 x základový nátěr, 2 x vrchní nátěr 

 

 

Sokolovna, nám. Tyršovo 55  

rejst. č. ÚSKP 46408/6-6195 

• restaurování dekorativních prvků (vázy, šišky); 

Objekt slouží pro sportovní aktivity veřejnosti a 

oddílů TJ Sokol Vysoké Mýto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský dům, B. Němcové 189  

rejst. č. ÚSKP 15749/6-4125 

• restaurování historických dvoukřídlích dveří; 

Budova slouží pro bydlení a služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 5. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s 

uvedením důvodu (např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné 

obnovy atd.) 
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V roce 2022 nedošlo u žádného objektu ke zrušení prohlášení za kulturní památku. 

 

A. 6. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením 

důvodu. Uveďte, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl 

prohlášen za kulturní památku. 

 

V roce 2022 byla prohlášena za KP Sušárna lnu u 

usedlosti č.p. 20, k. ú. Lhůta u Vysoké Mýta. 

 

Unikátní sušárna lnu s válcovou sušící komorou 

pochází z poslední čtvrtiny 19. století. Dobře 

dochovaný objekt je jednou z mála známých 

stojících staveb svého druhu v Čechách. Usedlost 

byla situovaná na vnějším okraji historické 

zástavby, na parcele nově oddělené z 

dosavadního pole, při komunikaci propojující 

Lhůtu se sousední vsí Brteč. Sušárna je jako 

samostatná stavba odsunuta v zadním okraji pozemku (protože sušení probíhalo nad 

otevřeným ohněm, který zvyšoval nebezpečí požáru, stavěly se sušírny v dostatečné 

vzdálenosti od ostatních budov). 

Sušárna je nevelká stavba obdélného půdorysu (cca 5,8 

x 8 m) se zaobleným závěrem, krytá sedlovou střechou. 

Podezdívka je opuková, obvodové zdivo sušící komory 

je vyzděno z vepřovic, zdivo předsíně a půdní 

nadezdívka z cihel. Krov z roku 2014 je replikou 

původního. Současná krytina je pálená, z tašek 

bobrovek. Štít nad vstupem byl původně bedněný ze 

svisle kladených prken s přelištovanými spárami, 

provětrávaný dvojicí kruhových otvorů. V čele uprostřed 

nadezdívky bývala dvoukřídlá dvířka, po nichž zbyl pravoúhlý otvor se zapuštěnými trámky pro 

zavěšení křídel. Stavba byla opatřená hliněnou, resp. vápennou omítkou, na jejích pozůstatcích 

jsou patrné bílé a šmolkové vápenné nátěry. K sušárně přiléhá recentní otevřený přístavek, 

vybudovaný předchozím majitelem. Má dřevěnou konstrukci na dvou sloupcích s betonovým i 

patkami a pultovou střechu krytou taškami. 

 

Objekt sušárny se skládá ze sušící komory, v zásadě kruhového půdorysu o vnitřním průměru 

4,6 m, z níž nálevkovitě vybíhalo topeniště. Polovina kruhu je vepsána do obdélníku, do jehož 

koutu je topeniště zaústěno. Druhý kout doplňuje nárožní vstupní předsíňka, odkud se dveřmi 

procházelo do sušící komory. Interiér komory je zastropený velmi plochou kopulovou klenbou 

z pálených cihel, opatřenou tenkou vrstvou omítky, na níž se pod vrchním přebílením zachovaly 

usazeniny sazí. Podlaha je z větší části tvořena obdélným centrálním polem zaklopeným 

zteřelými dřevěnými fošnami, zbylé plochy jsou vydlážděné pálenými dlaždicemi čtvercového 

formátu, kladenými na vazbu. 

 

Prostor sušící komory je otevřený směrem k topeništi širokým prostupem pod cihelným 

segmentovým pasem, k němuž je klenba šikmo svedena. Levý bok otopného prostoru je 

upraven odsekáním do pravoúhlého rozšíření, patrně pro provoz druhotné sušárny ovoce. 
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Tabulka navržených objektů k prohlášení za KP 
 

Obec Název 
Číslo 
popisné 

Kategorie 
prvku 

Fáze ochrany 

Vysoké Mýto cihelna   areál Podán návrh na prohlášení 

Vysoké Mýto smírčí kříž   objekt Podán návrh na prohlášení 

Vysoké Mýto vila 72 areál Zahájeno řízení o prohlášení 

 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 

vyjádření. 

 

B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2022 v havarijním stavu (bez 

rozdílu vlastníka či charakteru objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání 

tohoto stavu. 

 

V MPZ Vysoké Mýto nejsou žádné budovy v havarijním stavu. 

 

B. 2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 

2022, se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Šemberovo divadlo, Komenského 281 

Divadlo bylo vybudované v roce 1925 ve stylu art deco. 

V letech 2020 a 2022 došlo k obnově jeho interiéru. 

K úpravám město přizvalo architektku Helenu Dařbujánovou. 

V divadelním sále se vyměnilo technické osvětlení, koberec a 

tapety. Instalována byla stylová sedadla potažená červeným 

sametem. V další etapě prošlo kompletní obnovou předsálí, 

sociální zařízení a zázemí. Divadlo slouží pro divadelní a 

filmová představení a je základnou pro divadelní spolek Šembera. 

 

 

Městský dům, ul. Tůmova 146  

• výměna oken se zachováním historického členění; 

Dům slouží pro bydlení. 
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Městský dům, ul. Tůmova 148 

• výměna oken se zachováním historického členění; 

Dům slouží pro bydlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský dům, ul. Sv. Čecha 56 

• obnova fasády celého domu; 

Dům slouží pro bydlení a služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský dům, ul. Brandlova 1 

• umístění nové vývěsní skříňky a osazení stříšky nad vchodem; 

Budova slouží pro církevní a spolkové účely. 
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Městský dům, nám. Přemysla Otakara II. 187 

• obnova fasády celého domu; 

Dům slouží pro bydlení a služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2022 demolovány, s uvedením důvodu   

demolice. 

 

V MPZ Vysoké Mýto nebyly žádné demolice. 

 

 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 

C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy  

komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2022. 

Uveďte významné akce, které byly v letech 2012-2022 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Město Vysoké Mýto každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na údržbu veřejných 

prostranství, především na péči a údržbu o zeleň (bezpečnostní prořezávky problémových 

stromů, ošetřování, kácení a provádění náhradní výsadby), opravy chodníků a místních 

komunikací. 

 

Současný stav veřejných prostranství v MPZ Vysoké Mýto je velmi dobrý, většina ploch je 

tvořena žulovou dlažbou nebo mozaikou, jen nepatrná část je asfaltová a některé komunikace 

městskými parky jsou mlatové, což dodává parkům přírodní charakter. Většina stromů v MPZ 

prošla od roku 2010 regenerací díky Operačnímu programu Životní prostředí, když město 

získalo dotaci na projekt Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto.   
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Velmi pozitivním krokem pro 

vnímání veřejného prostranství 

byla v roce 2017 provedená 

rekonstrukce nám. Vaňorného, 

kde se nachází nejvýznamnější 

kulturní památka - kostel sv. 

Vavřince, takže i on nyní má 

důstojné okolní prostředí. V rámci 

rekonstrukce náměstí bylo 

provedeno slavnostní nasvícení 

kostela, které dnešní podobu 

náměstí ještě více vyzdvihuje.                                                  

 

Městský mobiliář je udržovaný v 

dobrém technickém stavu a po 

jeho dožití vždy nahrazován adekvátní náhradou. V roce 2017 a 2019 město získalo dotaci od 

Ministerstva průmyslu a obchodu na Revitalizace veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby 

el. energie a dosažení kvalitnějšího osvětlení. 

 

Obnova unikátního fortifikačního pásu parků a sadů 

 

V druhé polovině 19. století a na 

počátku 20. století došlo v prostoru 

vysokomýtského hradebního pásu k 

vybudování parků: Havlíčkovy sady, 

Masarykovy sady, Jungmannovy 

sady a Botanická zahrada. V 

pozdějším období vznikl park 

Otmara Vaňorného. Veškeré tyto 

parky jsou památkově chráněny 

jako součást městské památkové 

zóny. Péčí města Vysoké Mýto 

v posledních letech jejich postupná 

a koncepčně pojednaná obnova.  

 

Vytvoření, a především dochování hradebního parkového prstence lemujícího historické 

centrum města Vysokého Mýta, jednoznačně představuje významnou historickou hodnotu a 

nemá v regionálním kontextu srovnání.  
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Havlíčkovy sady 

V roce 2022 proběhla celková revitalizace parku, která 

mimo jiné do původního místa navrátila vodní prvek v 

podobě kašny. Revitalizace Havlíčkových sadů vycházela 

ze zahradně-architektonické studie městského zahradního 

architekta Lukáše Štefla, který se inspiroval původním 

promenádním parkem založeným v roce 1900 podle 

návrhu významného českého zahradního architekta 

Františka Thomayera. V parku se lidé v minulosti 

procházeli a trávili čas ve společnosti ve veřejném 

prostoru. 

 

Vlivem minulých úprav, ze kterých se postupem času 

vytrácela jednotící myšlenka, bylo možné v Havlíčkových 

sadech pozorovat směsici různorodých prvků. Dokladem 

byl nejednotný mobiliář a odlišné zpevněné plochy, které 

nejsou vždy v dobrém provozním stavu. 

 

V rámci obnovy parku bylo provedeno ošetření dřevin. 

Napříč parkem byly vydlážděny chodníky žulovými kostkami, méně frekventované cestičky 

zejména v blízkosti fontány jsou mlatové. V parku se vysadilo 8 nových stromů a další zeleň. 

Prostor doplnily lavičky a odpadkové koše. Celkové náklady na revitalizaci Havlíčkových sadů 

byly kolem 20 milionů korun. 

 

Masarykovy sady původně Rudolfovy sady 

Park se nachází v místě bývalých valů za městskými 

hradbami. Pozemek původně sloužil jako střelnice 

Měšťanských ostrostřelců. Park byl založen kolem roku 

1882 a pojmenován na počest sňatku korunního prince 

Rudolfa Habsburského. Původní dispozice parku 

představovala romantizující úpravu ve svažitém terénu s 

křivolakou cestou, která park členila na několik částí. 

Středobodem byl dřevěný altán. V roce 1937 byla v parku 

postavena budova kostela Husova sboru církve 

československé. V souvislosti s touto stavbou byla 

změněna podoba původního parku. V letech 2019 až 2020 

byl park upraven. Došlo k úpravě cestní sítě, vytvoření 

adekvátního předprostoru budově kostela, doplnění 

mobiliáře a vysazení nových stromů. V půdorysu původního 

altánu byla jako jeho připomenutí vytvořena kruhová plocha 

vyskládaná z kamene a osazena lavičkou. 
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Jungmannovy sady 

Park se rozléhá na místě původního hradebního 

parkánu mezi věží Choceňské brány a původním 

hřbitovem u kostela Nejsvětější Trojice. První 

parkové úpravy jsou uváděny mezi lety 1872–

1875 na připomínku sta let od narození Josefa 

Jungmanna. Liniová dispozice parku kopírovala 

průběh hradeb a ideálně plnila úlohu 

promenádního parku. Další parkové úpravy se 

odehrály v letech 1905 až 1906, kdy probíhala v 

jihovýchodním okraji tohoto území stavba nové 

měšťanské školy a byl zrušen hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice. Hřbitovní zeď byla zbořena 

a plocha mezi kostelem a školou byla parkově upravena. Velké množství dřevin z tohoto období 

je dochováno dodnes. Součástí hlavní promenády byl dřevěný hudební pavilon. V roce 2011 

byla provedena regenerace parku. V rámci ní byly obnoveny mlatové cesty a související plochy, 

prostor byl doplněn mobiliářem a altánem.  

 

Botanická zahrada 

V letech 1905–1906 došlo k parkové úpravě 

severního úseku hradebního parkánu nad 

Mlýnským potokem, kde byla v roce 1906 založena 

botanická zahrada s důrazem na didaktickou 

funkci. Časem původní botanická zahrada zanikla. 

V prostoru původní botanické zahrady město 

v roce 2011 opravilo schody a v roce 2014 

zpevnilo svah, zrevitalizovalo zeleň a vybudovalo 

stezku společnou pro pěší a cyklisty.    

 

Park Otmara Vaňorného 

Patrně první zahradní úpravy této lokality souvisely 

se stavbou novogotické reálné školy v roce 1855, 

které ustoupil i krátký úsek městské hradby a dále 

pak se stavbou budovy gymnázia v roce 1882. Na 

plánu města z roku 1882 je zřejmá neformální 

parková úprava mezi těmito dvěma budovami. 

Později prostor fungoval jako dvě samostatné 

školní zahrady, patrně s didaktickou i užitkovou 

funkcí. Další parková úprava vznikla kolem roku 

1952 sloučením těchto dvou zahrad. V centru byl 

vodní prvek v podobě kašny, jejíž okolí bylo osazeno lavičkami a skalkou. Park byl postupně 

zahušťován vesměs chaotickou výsadbou dřevin. V roce 1990 byla kašna nahrazena vodním 

střikem na betonovém podstavci. V roce 2019 město provedlo celkovou úpravu parku, změnu 

povrchů, redukci zahušťujících výsadeb a novou výsadbu dřevin a trvalkových záhonů. Do 

parku byla instalována nová kašna a její okolí bylo upraveno a uzpůsobeno k pobytu a zastavení. 

Náklady na rekonstrukce parku se vyšplhaly téměř na částku 6 mil. korun. 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2022. 

Uveďte významné akce, které byly v letech 2012-2022 podniknuty ke zlepšení stavu 
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(čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací, dobrovolníků 

atd.) 

 

Největší problémem ve Vysokém Mýtě je tranzitní 

doprava na průtahu městem na silnici I/35, který leží 

mimo MPZ. Co se týká parkování, tak město Vysoké 

Mýto s účinností od 1. 1. 2021 nastavilo přísnější 

pravidla, která úspěšně regulují parkování v MPZ.  

 

Nařízení č. 3/2020 a ceník parkovného jsou 

zveřejněny na městském webu www.vysoke-myto.cz. 

 

 

Vysoké Mýto je dlouhodobě úspěšné v třídění odpadů. Dokládá to pravidelné umísťování města 

na prvních příčkách žebříčku Odpadového Oskara, kterého vyhlašuje a vyhodnocuje nezisková 

organizace Arnika. Nepřetržitě už sedmým rokem za sebou patří Vysokému Mýtu prvenství v 

Pardubickém kraji v kategorii nad 5 tisíc obyvatel za to, že se ve městě podařilo vyprodukovat 

nejméně směsného odpadu, který končí na skládce. Vysoké Mýto patří v rámci celé republiky 

k dobrým příkladům praxe hospodaření s odpady.  

 

Obyvatelé Vysokého Mýta třídili v roce 2021 odpad tak dobře, že v nádobách na směsný 

komunální odpad vloni skončilo jen 129 kilogramů na osobu, což je srovnatelné s Rakouskem 

a Německem. Téma třídění odpadů je ve městě velmi silné už dlouho. V některých oblastech 

odpadového hospodářství bylo město dokonce průkopníkem. Ne vždy se všechno povedlo, ale 

důležité je, že třídit má smysl a efekt se pak dostaví. Ke zlepšení životního prostředí přispívá 

také osvěta, zvyšující se počet kontejnerů na tříděný odpad a dva fungující sběrné dvory. 

 

Ve Vysokém Mýtě působí spolky variace vm a proMejto, které pomáhají formovat vztah 

obyvatel města k veřejnému prostoru a architektuře. Spolek variace vm v letošním roce 

uspořádal 11. 6. v MPZ akci Herbář ze dvorků, V blízkém okolí náměstí bylo díky laskavosti 

soukromých majitelů či institucí otevřeno 14 dvorků. Všude bylo připraveno něco k ochutnání, 

vidění, poslechu, tvorbě a poučení.  

 

ProMejto se aktivně zasazuje o kvalitní obnovu veřejného prostoru. Pořádá panelové debaty, 

prezentace, výstavy, semináře a další tradiční i netradiční akce, jako byla letos například 4. 6. 

na náměstí akce AUTOBUS .proMejto. V historickém autobusu si návštěvníci mohli posedět a 

povídat o spolkovém životě ve městě.    

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2022 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2012-2022 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 

elektrické vedení atd.). 

 

Technická infrastruktura v rámci MPZ je v dobrém stavu, protože veškeré sítě byly měněny cca 

před 20 lety a plyn byl rekonstruován v letech 2016–2017. 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 

Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření 

(je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky atd.). 



                          
 

 

 

 

20 
 

 

Město Vysoké Mýto má vybudovaný informační systém pro místní i pro návštěvníky města, 

který se neustále snaží zlepšovat. Městskou památkovou zónu i jednotlivé památky propaguje 

v rámci materiálů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Českomoravského 

pomezí a Královských věnných měst. Propagační materiály jsou k dispozici nejen v Turistickém 

informačním centru Vysoké Mýto, Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, ale i v celém širokém 

regionu. Prostřednictvím Českomoravského pomezí se město účastní zahraničních veletrhů 

cestovního ruchu.  Díky aktuálně realizovanému česko-polskému projektu Pokladnice zážitků 

se Českomoravské pomezí úspěšně prezentovalo na veletrhu MTTve Wroclawi a veletrhu 

Dovolená 2022 v Ostravě. Turistické atraktivity Českomoravského pomezí byly představeny 

také na veletrzích GLOBalnie v Katowicích a  Euroregion Tour v  Jablonci nad Nisou. Díky 

spolupráci se sdružením České dědictví UNESCO a Destinační společností Východní Čechy 

byly materiály regionu na pomezí Čech a Moravy včetně Vysokého Mýta prezentovány také 

návštěvníkům pražských veletrhů Holiday World a For Bikes. Od dubna do srpna prezentace 

regionu a jeho měst pokračovaly na celkem šestnácti festivalech a kulturních akcích po celé 

České republice i v Polsku. Návštěvníci veletrhů a kulturních akcí si odnesli spoustu cenných 

informací, ať už jsou milovníky památek a historie, putování za rozhlednami nebo výletů na kole. 

 

Veškeré informace o dění ve městě, zejména v MPZ jsou zveřejňovány na webových stránkách 

města www.vysoke-myto.cz, TIC Vysoké Mýto https://infocentrum.vysoke-myto.cz/, na 

webových stránkách dobrovolných svazků obcí Českomoravské pomezí 

www.ceskomoravskepomezi.cz a Královská věnná města www.vennamesta.cz. Dále na 

webových stránkách mikroregionu Vysokomýtsko, oficiálním turistickém portálu Pardubického 

kraje Východní Čechy  www.vychodni-cechy.info, na webových stránkách Sdružení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska www.historickasidla.cz, portálu turistického ruchu 

Kudy z nudy www.kudyznudy.cz a dalších.  

 

Naučná stezka 

Město během posledních tří let vybudovalo tři okruhy vysokomýtské naučné stezky, které 

nabízejí příjemné procházky a spoustu poutavých informací o historii města, o okolní přírodě i 

o duchovních tradicích, které prostupují Vysokomýtskem. Provedení panelů odpovídá 

charakteru stezky. Zastavení v historickém centru města jsou zhotoveny z cortenu. Přírodním 

okruhem provedou panely z akátového dřeva a duchovní zastavení jsou provedena z pískovce 

z východočeského lomu Vyhnánov.  

 

U všech okruhů si mohou zájemci otevřít další zajímavé informace z webových stránek přes 

QR kód v „chytrých“ mobilních telefonech.  

 

Naučná stezka A - Městský okruh 

Trasa městského okruhu dlouhá téměř 2 km je 

vedena prstencem městských parků v 

historickém centru Vysokého Mýta. Na 7 

zastaveních poutavě přibližuje historii města, 

památky a významné osobnosti. Vypráví také o 

nejstarší historii místa, zemské stezce, 

obyvatelích a jejich vztahu ke královnám, domech 

a jejich podzemí, o pečeti a znaku města, o 

http://www.vysoke-myto.cz/
https://infocentrum.vysoke-myto.cz/
http://www.ceskomoravskepomezi.cz/
http://www.vennamesta.cz/
http://www.vychodni-cechy.info/
http://www.historickasidla.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
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vysokomýtské ozbrojené moci, proměně města během husitských válek nebo o tehdejší 

společnosti. 

Zastavení městského okruhu: 

A1          Náměstí Přemysla Otakara II. 

A2          Vodárenská věž                                             

A3          Botanická zahrada                                         

A4          Jungmannovy sady 

A5          Kostel Nejsvětější Trojice 

A6          Náměstí Vaňorného 

A7          Havlíčkovy sady 

 

 

 

Naučná stezka B - Přírodní okruh  

Tradiční výletní lokalitou směrem na Vinice a do 

vysokomýtských lesů v okolí velkého a malého 

Chobotu vede z Vysokého Mýta 

devítikilometrový přírodní okruh, který 

představuje pestrost krajiny a přírody kolem 

Vysokého Mýta. Na panelech z akátového dřeva 

jsou uvedeny informace o geniu loci 

jednotlivých zastavení i rostlinách a živočiších, 

které zde lze spatřit.  

Pokud se po stezce vydají rodiny s malými 

dětmi, mohou využít její zkrácené verze, která 

vede přes horní Vinice a zpět k Panskému 

mlýnu. Tato část měří 4 kilometry a obsahuje 4 zastavení a 8 herních edukativních prvků jako 

pexeso, dendrofon, frotážový pult apod. 

Zastavení přírodního okruhu: 

B1     Vodní toky - řeka Loučná (u Panského mlýna v centru Vysokého Mýta) 

B2     Aleje - Chodníček 

B3     Meandry a louky 

B4     Na prahu lesa 

B5     Nejvýznamnější mokřad 

B6     V lese 

B7     Výhledy z vrchu Vinice 

 

Naučná stezka C - Duchovní okruh  

Bezmála dvacetikilometrová trasa s 9 

pískovcovými panely vede z historického 

centra Vysokého Mýta od kostela sv. Vavřince 

starou poutní cestou do Knířova, kolem 

kapličky nad Vanicemi až do Sedlece a pak do 

Vraclavi a odtud se vrací kolem starobylého 

smírčího kříže zpět do Vysokého Mýta.  

 

Podstatná část okruhu vede po poutních 

cestách a umožňuje tak zhlédnout kostely, 
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sochy, kapličky a jiné drobné sakrální objekty, jako je smírčí kříž tak, jak nám je tu jako odkaz 

zanechali naši předkové. 

 

Duchovní rozměr stezky podtrhuje osobnost vysokomýtského rodáka, jezuity, básníka a 

prozaika Bedřicha Bridela, který byl jednou z nejzajímavějších postav české literatury 17. 

století, s jehož texty se návštěvníci mohou setkat na každém zastavení.  

Zastavení duchovního okruhu: 

C1      Náměstí Vaňorného 

C2      Socha sv. Josefa 

C3      Knířovská poutní cesta 

C4      Knířov 

C5      Kaplička nad Vanicemi 

C6      Sedlec 

C7 Bývalý kostel sv. Václava 

C8 Lázně u sv. Mikuláše 

C9      Smírčí kříž 

 

Webové stránky naučné stezky s dalšími informacemi: stezka.vysoke-myto.cz          

 

Další tipy na pěší výlety i na kole jsou uvedeny na webových stránkách TIC Vysoké Mýto 

https://infocentrum.vysoke-myto.cz/vylety-po-okoli/pesky a na 

https://infocentrum.vysoke-myto.cz/vylety-po-okoli/na-kole. 

 

D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

2012  941 obyvatel (k 1. 1. 2012) 

2022  940 obyvatel (k 1. 1. 2022) 

 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby 

nabízí návštěvníkům, jakou má provozní dobu atp.? 

 

Ve Vysokém Mýtě je zřízeno Turistické informační 

centrum – adresa: nám. Přemysla Otakara II. 96. 

Provozovatelem je VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, 

o. p. s., Tel: 465 466 112, infocentrum@vysoke-

myto.cz, https://infocentrum.vysoke-myto.cz/. 

 

 

 

 

 

Provozní doba TIC: 

květen - říjen   

 po - pá   8.30 - 17.00 

 so, ne, svátky   9.00 - 17.00 

 listopad - duben   

 po - pá   8.30 - 17.00 

 so, ne, svátky 10.00 - 17.00 

 

https://infocentrum.vysoke-myto.cz/vylety-po-okoli/pesky
https://infocentrum.vysoke-myto.cz/vylety-po-okoli/na-kole
https://infocentrum.vysoke-myto.cz/
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Poskytované služby: 

 

Informace 

- informace o Vysokém Mýtě a okolí 

- informace o historických památkách a kulturních zařízeních Vysokého Mýta 

- informace o možnostech ubytování a stravování ve Vysokém Mýtě 

- přehled firem, organizací, služeb ve městě 

- přehled kulturních akcí ve Vysokém Mýtě a okolí  

- vyhledávání vlakových a autobusových spojů 

- vyhledávání nejvhodnější trasy autoturistům a cyklistům 

- vyhledávání informací na internetu 

  

- uveřejňování akcí na webových stránkách https://infocentrum.vysoke-myto.cz/ 

http://www.vychodni-cechy.info/  

    

Prodej suvenýrů a publikací 

Předprodej 

- předprodej vstupenek - M-klub, Šemberovo divadlo… 

- předprodej vstupenek přes TICKETPORTAL 

 

Kopie, tisk 

- kopírování a tisk (i barevně) formátů A5, A4, A3 

- laminování až do formátu A3 

- skenování  

- veřejný INTERNET – 1 Kč/min 

 

Tiskoviny 

Prodej: Vysokomýtský zpravodaj 

Dále nabízí: Kam po Česku, TIM, Turistické noviny 

 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2022 a s jakým zaměřením (kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

V srpnu roku 2022 byla po obnově otevřena veřejnosti Pražská věž. Od jara do podzimu bude 

opět sloužit jako vyhlídková věž a místnost nahoře ve věži jako prostor k sezonním výstavám. 

V červnu 2022 se v Choceňské věži uskutečnila výstava prací dětí a mládeže Mikáda – 

střediska volného času. 

 

D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, 

zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – 

uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období 2012 - 2022). 

 

Občanské vybavení je v MPZ Vysoké Mýto na dobré úrovní. Přímo v historickém centru města 

se nachází městský úřad, turistické informační centrum, pošta, lékárny, banky, hotel, 

restaurace a obchody s různorodým sortimentem (potraviny, drogerie, textil, obuv, galanterie, 

papírnictví, zlatnictví, elektro atd.) Od 1. 1. 2022 dosud nedošlo v počtu ani kvalitě k žádným 

změnám. 
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Ubytovací: Hotel & Restaurace Pod věží, Penzion Tošovský, Penzion u Bakaláře, No. 141 

Penzion, Bonviván Caffé. 

 

Stravovací: Burgerland, Bonviván Caffé, DAILY café, El Amigo Mexican Restaurant, Hejhalova 

cukrárna, Hotel & Restaurant Pod věží, Košíkovic jídelna, Lahůdky u Raka, MajKafe kavárna, 

Penzion Tošovský, Penzion u Bakaláře, Pizza Art, Restaurace Stejk Bejk, VeroniCa.Fe. 

 

Obchodní síť: dvě pekárny, potraviny, ovoce zelenina, drogerie, domácí potřeby, knihy, bytový 

textil, oděvy, obuv, hračkářství, spodní prádlo, řeznictví, zlatnictví, lahůdky, papírnictví, optika, 

železářství, cyklo, trafika, elektro, telefony, banky, směnárna, pošta, pracovní oděvy, 

květinářství, krmiva pro zvířata, kadeřnictví, masáže, kosmetika, vinotéky, prodej alkoholických 

nápojů, cigaret, galanterie, reklamní předměty. Celoročně každý pátek kromě svátků na 

náměstí Přemysla Otakara II probíhají vyhlášené farmářské trhy. 

 

Zdravotnická: praktický lékař, interní ambulance, alergologie, kožní ambulance, psychiatrie, 

Lékárna U Zlatého orla, Šedova lékárna, zdravotní pojišťovny (ČPZP, VOZP, ZPMV), masáže. 

          

Tělovýchovná: sokolovna, kuželna, Mikádo – středisko volného času (cvičební a taneční sál s 

lezeckou stěnou), hřiště a tělocvična ZŠ Javornického. 

 

Kulturní zařízení: Regionální muzeum, Muzeum českého karosářství, Městská galerie, Zvonice, 

Litomyšlská věž a Pražská brána – výstavní prostory Městské galerie, Šemberovo divadlo, 

Divadeliér. 

 

Dopravní obslužnost, parkování: autobusové nádraží – 5 min. chůze z náměstí, vlaková zastávka 

– 10 min. chůze z náměstí, taxislužba, senior doprava, naučná stezka Vysoké Mýto, stojany na 

kola rozmístěné v MPZ včetně autobusového nádraží, parkoviště v centru města zpoplatněno, 

dvě velká parkoviště u autobusového nádraží.  

 

D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách  

obce/města/městské části hl. města Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské 

části hl. města Prahy na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy 

- informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající 

se památkové péče včetně programů na obnovu kulturních památek na webových 

stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

 

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto pro období 2014–2023 včetně 

jeho aktualizací a dalších informací jako regulační plán a odkaz na památkový katalog NPÚ je 

zveřejněn mezi strategickými dokumenty na webových stránkách města v samostatné záložce 

https://urad.vysoke-myto.cz/program-regenererace-mpz.  

 

Informace o dotačním programu Fond památkové péče města Vysokého Mýta pro vlastníky 

památek jsou zveřejněny na městských webových stránkách: https://deska.vysoke-

myto.cz/dotace/14945-dotacni-program-fond-pamatkove-pece-mesta-vysokeho-myta-2022.  

 

https://urad.vysoke-myto.cz/program-regenererace-mpz
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Kulturní památky v MPZ VM  

Informace občanům o státní památkové péči http://urad.vysoke-myto.cz/formulare/1664-

formulare-odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi  

na konci stránky formuláře státní památková péče: 

- Brožura vlastníka kulturní památky 

- Dotační tituly pro vlastníky kulturní památky  

 

Informace o projektech města Vysokého Mýta včetně obnovy památek jsou zveřejněny na 

městských webových stránkách v záložce PROJEKTY https://projekty.vysoke-myto.cz/. 

 

Publicita všech obnov a oprav památek realizovaných městem včetně uvedení 

spolufinancování z Programu regenerace MPR nebo MPZ na tiskových konferencích města 

Vysokého Mýta, na městských webových i Facebookových stránkách, v reportážích na 

městském YouTube kanálu a ve Vysokomýtském zpravodaji.  

 

V roce 2022 dosud město natočilo a na Youtube publikovalo 63 videoreportáží, z toho 34 

reportáží z akcí v MPZ a obnovy památek a veřejného prostoru v MPZ.  

 

Začala oprava Pražské brány. Bude rozsáhlejší, než se původně plánovalo 

https://www.youtube.com/watch?v=eIdhHNjsI5w 

 

Pražská věž je po 139 letech bez makovice 

https://www.youtube.com/watch?v=fbenFVKDHOQ 

 

Městská galerie připravuje výstavu s vysokomýtskou tematikou 

https://www.youtube.com/watch?v=6Sd8wSuRk4M&t=22s 

 

Pražská věž se po opravě ukázala v plné kráse a již brzy se otevře veřejnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=qy3aQW5GakY&t=8s 

 

Šemberovo divadlo zazářilo v plné kráse 

https://www.youtube.com/watch?v=RWLgWvJH71E 

 

Umělecky ztvárněný basketbalový koš připomíná první utkání v košíkové v českých 

zemích 

https://www.youtube.com/watch?v=nrj6tI2jTOM&t=6s 

 

Do Havlíčkových sadů se po letech vrátil vodní prvek 

https://www.youtube.com/watch?v=LXvemcKU-cs 

 

Vysokomýtská naučná stezka se rozšířila o duchovní okruh 

https://www.youtube.com/watch?v=_pfZhvLjnwM 

 

Články na městském webu www.vysoke-myto.cz 

 

Podpora a pravidla obnovy památek 

https://urad.vysoke-myto.cz/aktualni-informace-obcanum/12513-programy-podpory-na-

obnovu-pamatek 
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Ve Vysokém Mýtě budou zdarma přístupné památky 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/12421-ve-vysokem-myte-budou-zdarma-pristupne-

pamatky 

 

Vzhůru k umění a za vůněmi do kuchyně, pak do světa múz a nakonec svěže do 

opravené Pražské věže 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/12430-vzhuru-k-umeni-za-vunemi-do-kuchyne-do-

sveta-muz-a-sveze-do-opravene-prazske-veze 

 

Pražská věž se po opravě ukázala v plné kráse a otevřela se veřejnosti 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/12402-prazska-vez-se-po-oprave-ukazala-v-plne-

krase-a-jiz-brzy-se-otevre-verejnosti 

 

Makovice na velké věži Pražské brány předala vzkaz od našich předků 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/12211-makovice-na-spicce-velke-veze-prazske-

brany-vydala-vzkaz-od-nasich-predku 

 

Obnova velké věže Pražské brány (aktualizováno - reportáž) 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/12126-obnova-velke-veze-prazske-brany 

 

Revitalizace Havlíčkových sadů a rekonstrukce návsi v Lipové 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/12299-revitalizace-havlickovych-sadu-a-

rekonstrukce-navsi-v-lipove 

 

Revitalizace Havlíčkových sadů 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/12170-revitalizace-havlickovych-sadu 

 

Šemberovo divadlo zazářilo v plné kráse 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/12445-semberovo-divadlo 

  

Šemberovo divadlo je po rekonstrukci divadelního sálu připraveno ke znovuotevření 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/11794-semberovo-divadlo-je-po-rekonstrukci-

divadelniho-salu-pripraveno-ke-znovuotevreni 

 

Úpravy divadelního sálu v Šemberově divadle 

https://urad.vysoke-myto.cz/archiv-zprav/11696-semberovo-divadlo 

 

Publicita péče o městskou památkovou zónu a o památky ve Vysokomýtské zpravodaji 

v tištěné verzi i on-line verzi na https://zpravodaj.vysoke-myto.cz/ 

05/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 7 Oprava památek z Programu regenerace 

11/2022, str. 11: Podpora a pravidla obnovy památek viz příloha č. 5 

01/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 10: Stavební rozvoj Vysokého Mýta 

01/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 13 Mladí fotografují památky 

02/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 8: Vzkaz z makovice Pražské věže 

02/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 9: Výtah z dávné pamětní listiny 

07-08/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 2-3: Naučné stezky se rozrůstají 

07-08/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 4: Svými sochami maluje do prostoru 
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07-08/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 9: Duchovní okruh naučné stezky 

09/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 7: Dny evropského kulturního dědictví 

09/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 8: Dny otevřených dveří 

09/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 14: Věže lákají k návštěvě 

10/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 9: Šemberovo divadlo v plné kráse 

11/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 8: Revitalizace Havlíčkových sadů 

12/2022 Vysokomýtský zpravodaj, str. 2-3 Zeleň si musíme hýčkat (rozhovor s městským 

krajinářským architektem Lukášem Šteflem) 

 

V roce 2022 město vydalo propagační tiskoviny, které propagují památkovou zónu a městské 

památky: 

• skládačka Parky a sady 

• skládačka Naučná stezka 

• katalog výstavy Meet Mýto (Výstava dokumentovala proměnu Vysokého Mýta za 

uplynulých sto let.) 

 

V roce 2021 město vydalo: 

• brožura Vysoké Mýto, Historie a památky 

• skládačka Vysoké Mýto, Věže, brány, opevnění 

• skládačka Vysoké Mýto, Kostely  

• skládačka Vysoké Mýto, Hotely a penziony 

• skládačka Vysoké Mýto, Sport a relaxace 

• Mapa Vysokého Mýta a okolí 

 

E. Společenský život 

 

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě 

podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením jejich 

konkrétních aktivit v roce 2022. 

 

Ve Vysokém Mýtě je dostatek možností k využití volného času, a to jak v kultuře, sportu či jiných 

oblastech. Pořádá se zde řada kulturních a sportovních akcí. Největší množství kulturních a 

sportovních akcí se pořádá v MPZ, a to převážně na náměstí Přemysla Otakara II., v parcích a 

dalších veřejných prostranstvích. Níže uvedené spolky jsou přímo zapojené do programu 

těchto akcí viz příloha č. 2. 

Město Vysoké Mýto podporuje společensky prospěšné aktivity finančními příspěvky v rámci 

grantového systému. Přehled dotačních programů a udělených dotací viz 

https://dotace.vysoke-myto.cz/. 

 

Spolky: 

Loutkové divadlo Srdíčko, z. s.  - loutková představení pro malé diváky. 

Divadelní spolek Šembera - uvádí představení pro děti i dospělé. 

Divadeliér – divadelní scéna. V Divadeliéru mají zázemí tato divadla a divadelní skupiny: 

Divadlo Di, Dramaťák, Divadelní skupina Divan. 

z. s. Triangl - skupina amatérských filmařů, fotografů a výtvarníků; filmaři natáčí videa ze 

života města, spolupracují i s ostatními spolky a organizacemi. Výtvarníci a fotografové 

pořádají různé výstavy, každoročně se účastní Fotografické soutěže – MO Vysočina, v roce 

2020 pořádali vyhodnocení 62. ročníku této soutěže. 

https://dotace/
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Česká křesťanská akademie, z. s. - tradičně pořádá přednášky doplněné koncerty, výstavami, 

benefičními akcemi a filmovým klubem 

Promejto, z.s.  – spolek se zajímá o město, architekturu, prostředí uvnitř města i v okolí, dále 

pořádá Dny architektury, sousedské slavnosti a další doprovodné akce pro veřejnost  - filmy, 

workshopy, happeningy, procházky, přednášky, výstavy… 

Spolek přátel Carrosserie Sodomka – sdružuje majitele starých historických vozů proslulé 

Sodomkovy karosárny. Ve Vysokém Mýtě se tradičně setkávají na festivalu Sodomkovo 

Vysoké Mýto. V historických kostýmech představují / vystavují své vozy, poskytují historicky 

cenné materiály – fotografie, dokumenty, informace o nově objevených vozech, aj. 

Sdružení rodičů GVM, z. s. - sdružení pracuje při Gymnáziu Vysoké Mýto, tradičně pořádají 

fotografickou soutěž a výstavu Otmarovo oko. Výstava probíhá v regionálním muzeu.  

Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z. s. - cca 40 členů, vystupuje při různých příležitostech 

a akcích (jarmarky, předávání Cen města Vysokého Mýta, Městských slavnostech, atd.).  

variace vm – spolek se zabývá výtvarným uměním. Je iniciátorem Stániny vyhlídky – drobné 

stavby na místě, kde je krásný výhled na Vysoké Mýto, dále instaloval další drobné stavby / 

dekorace po městě – lavičku na původní poutní cestě ke Knířovu, srdce u cesty na Vinice.  

Církve – tradičně oživují kulturní život ve Vysokém Mýtě, v místních kostelích se konají různé 

kulturní akce (Den kostelů, Dny evropského kulturního dědictví, různé komentované 

prohlídky, koncerty, výstavy…)  

Umělecké soubory působící pod ZUŠ Vysoké Mýto (pěvecký sbor Rubínek, Junior Big Band, 

Projekt, Dechovka mladých, Harmonia Iuvenis, Dixie Factory, DS Na koni), další hudební 

skupiny, Taneční skupina T-komplex – běžně oživují kulturní akce Vysokého Mýta, vystupují v 

rámci jarmarků, slavností, výstav. 

 

E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace 

MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, 

poutě, oslavy místních svátků atd.). 

 

Přehled kulturních, společenských a sportovní akcí v MPZ 2022 

 

Koncert pro Ukrajinu 

2. 3. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz 

Charitativní koncert pro Ukrajinu. 

 

Jarní kujebácký jarmark 

9. 4. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz  

Řemeslný jarmark s jarní a velikonoční tématikou, kulturní program.  

 

Čarobabí 

22. 4. / Mikádo – SVČ, www.ddm-mikado.cz 

Zahrada plná čarodějnic a čarodějnických úkolů. Pálení ohně, opékání buřtů. 

 

Kujebácký šmajd 

23. 4. / Gymnázium Vysoké Mýto, https://gvmyto.edupage.org 

Jarní dálkový pochod kolem Vysokého Mýta pro zdraví. Start a cíl u gymnázia. 

 

Čermákovo Vysoké Mýto 

21. 5. / náměstí Přemysla Otakara II., http://cermakovo.vysoke-myto.cz 

http://www.vysoke-myto.cz/
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Národní přehlídka dětských dechových hudeb. 

 

Májový kujebácký jarmark 

21. 5. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz 

Jarmark v rámci festivalu Čermákovo Vysoké Mýto. 

 

6. ročník festivalu ZUŠ OPEN 

26. 5. 10.00 – 17.00 / historické centrum, Vysoké Mýto, www.zusopen.cz 

 

Sportovní den 

1. 6. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz 

Prezentace sportovních klubů a oddílů, které připraví soutěže pro děti všech věkových 

kategorií. Děti si mohou zasportovat v duchu sloganu „Sportujte v Mejtě“ a za odměnu získat 

malé překvapení. 

 

XVIII. ročník Knířovského běhu    

11. 6. / Vysoké Mýto, náměstí Přemysla II. - Knířov                                                                        

Přespolní běh po asfaltových cestách ve zvlněném terénu 

  

Výstava v Choceňské věži 

1. - 3. června / Choceňská věž, www.ddm-mikado.cz  

Výstava keramiky a výtvarné tvorby. Pořádá Mikádo – SVČ 

  

Oslavy 125 let basketbalu 

4. 6. / Sportovní hala Domova mládeže a náměstí Přemysla Otakara II., 

www.facebook.com/dracimyto 

Součástí oslav je také výstava mapující historii basketbalu umístěná na velkoplošných panelech 

na náměstí.  

 

Sodomkovo Vysoké Mýto 

4. 6. / náměstí Přemysla Otakara II., www.muzeum-myto.cz 

Festival věnovaný automobilovému designérovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu 30. 

let 20. století. 

 

Noc kostelů 

10. 6. / všechny kostely a modlitebny ve Vysokém Mýtě, https://farnostvmyto.cz     

Pořádají křesťanské církve Vysokého Mýta.      

 

Oslavy 125 let stavební školy ve Vysokém Mýtě 

18. června / náměstí Přemysla Otakara II., VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, 

www.stavebniskola.cz 

 

Mikádofest 

18. 6. / Jungmannovy sady, www.ddm-mikado.cz 

Rodinný festival. Pořádá Mikádo – SVČ. 

 

Noc v galerii 

24. 6. / Městská galerie, http://galerie-vm.cz   
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Randálfest 

28. 6. / Komenského ul., Amfiteátr M-klubu, www.stavebniskola.cz/randalfest 

Hudební festival pořádaný studenty a učiteli stavební školy 

 

Výstava Energie a civilizace  

29. 6. - 17. 7. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz 

 

Promenádní koncerty 

červenec – srpen / náměstí Přemysla Otakara II., www.mklub.cz 

Tradiční koncerty dechových hudeb, jednou za dva týdny. 

 

Týden hudby 

22. - 26. 8. / náměstí Přemysla Otakara II., http://tydenhudby.vysoke-myto.cz   

Multižánrový hudební festival. 

 

Světový den první pomoci 

7. 9. / náměstí Přemysla Otakara II., www.mysoke-myto.cz 

Prezentace záchranného systému, vybavení a práce zdravotníků, hasičů i policistů. 

 

Gymjam 

9. 9. / náměstí Přemysla Otakara II, Amfiteátr M-klubu,  https://gvmyto.edupage.org 

Studentský festival. Dopoledne ve škole pro žáky okolních ZŠ, odpoledne průvod a akce 

v Amfiteátru M-klubu. 

 

Městské slavnosti 

9. - 10. 9. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz   

Slavnosti města, koncerty, výstavy, jarmark, a další. 

 

Městský kujebácký jarmark 

10. 9. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz 

Jarmark v rámci městských slavností. 

 

Dny evropského kulturního dědictví 

10. - 11. 9. / Vysoké Mýto a okolí, www.vysoke-myto.cz, www.historickasidla.cz   

V rámci této akce jsou zdarma zpřístupněny památky ve městě a v okolí. 

 

Řemeslo/Skill 2022  

20. – 22. 9. / náměstí Přemysla Otakara II., www.erudiocz.cz, www.stavebniskola.cz     

Mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech učňů ve stavebních profesích. 

 

Den turistického informačního centra 

25. 10. / Turistické informační centrum Vysoké Mýto, http://infocentrum.vysoke-myto.cz/ 

 

Adventní kujebácký jarmark 

26. 11. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz    

Řemeslný jarmark s vánoční tématikou, rozsvícení vánočního stromu, kulturní program. 

 

http://www.mysoke-myto.cz/
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Mikuláš a jeho družina 

5. 12. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz 

 

Česko zpívá koledy 

7. 12. / náměstí Přemysla Otakara II., http://infocentrum.vysoke-myto.cz  

Zlatý kujebácký jarmark 

18. 12. / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz 

 

Let andělů 

23. 12. / historické centrum Vysokého Mýta, www.vysoke-myto.cz 

 

Živý ekumenický Betlém 

24. 12., 14.00 / před kostelem Nejsvětější Trojice, https://farnostvmyto.cz   

Pořádají křesťanské církve Vysokého Mýta 

 

Hudba pomáhá 

25. 12., 18.00 / Šemberovo divadlo, http://www.hudbapomaha.cz 

Koncert 16. ročníku sousedského benefičního festivalu 

 

Městská galerie, náměstí Přemysla Otakara II. 96, uspořádala ve výstavních prostorách 

7 výtvarných výstav, z toho jednu sezonní výstavu ve zvonici.  

Výstavní prostory v galerii 

4. 2. – 13. 3. Zdeněk Sejček: Železné hory: tady jsem doma 

25. 3. – 1. 5. Martin Zemanský: Bruslení 

6. 5. – 12. 6. Ctirad Doubek: Poslední 

24. 6. – 28. 8. Václav Junek: Za dobrodružstvím 

11. 11. – 15. 1. Velký návrat Běly Kašparové 

Zvonice u kostela sv. Vavřince 

24. 6. – 11. 9. Hana Kozubová / textil, loutky, Iva Vanžurová / krajka 

 

Nejvýznamnější letošní výstavou byla výstava nazvaná Meet Mýto, která 

zdokumentovala proměnu Vysokého Mýta za uplynulých sto let. 

9. 9. – 30. 10. Meet Mýto 

Výstava představila obrazy ze sbírek vysokomýtské galerie, na nichž autoři zachytili zákoutí 

města i pohled na jeho panorama z různých světových stran.  

Učitel měšťanské školy, malíř pokojů, sedlák, gymnaziální profesor, lakýrník, typograf, kovář, 

teoretik umění, automechanik, kulisák, designér, strojní zámečník, finanční úředník… 

Uhádnete, co mají tito lidé společného? Pokud říkáte, že jsou to všechno muži, je to správný 

postřeh, ale ještě je zde jiné spojení... Jde o autory obrazů Vysokého Mýta, které právě nyní 

vystavuje městská galerie. Kromě jediné výjimky, jíž je drobná grafika Ludmily Jiřincové, se 

vysokomýtskou tematikou v minulosti zabývali výhradně muži, pro něž je zvládnutí perspektivy 

snazší. Malíři, s jejichž díly se setkáte, se narodili v průběhu uplynulých sto padesáti let a určitou 

část svého života strávili ve Vysokém Mýtě, někteří zde vyrostli, jiní se přistěhovali v dospělosti 

a další se sem vraceli se štětcem a paletou nebo s tužkou a skicákem. 

Nejčastěji se ve sbírce ve spojitosti s Vysokým Mýtem opakuje jméno Jan Juška, kterého 

potkávali místní v plenéru po druhé světové válce téměř celé půl století. Druhým nejvíce 

zastoupeným autorem je o generaci starší Alois Srnský, jediný vysokomýtský absolvent 

mnichovské výtvarné akademie. Jak vypadalo město ještě za Rakouska-Uherska, 
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zdokumentoval Václav Prágr. Jeho panoramata jsou datována počátkem 20. století. 

K významným malířům patřili rovněž Václav Jansa, Jan Honsa, Jan Kubizňák a Václav Peřina. 

Rozsáhlou kolekci linorytů vytvořil Václav Šafránek. Ze současných autorů se k tématu 

Vysokého Mýta vracejí Jan Rosák, Jan Pokorný, Ctirad Doubek, Tomáš Diblík… 

Výstava Meet Mýto, která měla divákovi zprostředkovat setkání s Mýtem, byla koncipována do 

několika celků: panoramata od nejznámějších místních malířů; věže, které jsou jakýmsi 

symbolem našeho města; život na náměstí; vysokomýtské uličky a architektura; nejbližší okolí 

města. 

Na výstavu bylo zrestaurováno 14 obrazů, a to díky dotaci města Vysoké Mýto a Pardubického 

kraje. 

 

 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových 

objektů (zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity 

včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce 2022 - konkrétní 

objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

V letech 2020 a 2022 byla podnikateli (vlastníkem) podpořena obnova kulturní památky 

Městský dům č. p. 189 více bod A.4 – finanční příspěvek podnikatele cca 200 tis. korun. 

 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2022 

 

Město Vysoké Mýto neobnovuje kulturní památky jen z Programu regenerace MPR a MPZ, ale 

realizuje také akce obnovy z jiných zdrojů. V roce 2022 získalo finanční prostředky ve výši 

400 000 Kč z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022. 

Nejvyšší podíl financování obnovy památek a veřejného prostoru byl z rozpočtu města 

Vysokého Mýta. 

 

Použity finanční prostředky z dotačního titulu, jsou uvedeny v bodech níže. 

 

F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu 

památek v roce 2022 a v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

 
Rozpočet    Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 3 10 400  

Z toho na území MPR nebo MPZ 3 10 400  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území 

MPR nebo MPZ) 

2 145  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů nejaktuálnějšího rozpočtu 

obce/města/městské části hl. města Prahy, 

uvedeného bez přijatých dotací, na obnově 

památek v roce 2022 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v %, 

jedná se o procentuální vyjádření částky, kterou je 

obec/město/městská část hl. města Prahy ochotna 

 2,5 % 
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investovat z vlastního rozpočtu do obnovy 

památek. 

 

 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v 

roce 2022 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte 

tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 

na rok 2022, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2022. 

 
Akce Kč (tis.) 

Pražská brána – Obnova střešního pláště – oprava a výměna střešní krytiny, 

krovové konstrukce a statické zajištění trámového stropu velké věže 

700 

 

Kostel sv. Vavřince – restaurování oltáře Nanebevzetí Panny Marie – restaurování 

dvou jehlanových relikviářů 

126 

Měšťanský dům čp. 211 – II. etapa obnovy truhlářských prvků – oprava a výměna 

oken a dveří 

130 

 

 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2022 o 

finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

 
Akce Kč (tis.) Zdroj 

Pražská brána – Obnova střešního pláště – 

oprava a výměna střešní krytiny, krovové 

konstrukce a statické zajištění trámového 

stropu velké věže 

400 Pardubický kraj 

Restaurování dvoukřídlích dveří do domu čp. 

189, Vysoké Mýto   

100 Pardubický kraj 

Restaurování ozdobných prvků fasády 

sokolovny, čp. 55, Vysoké Mýto 

100 Pardubický kraj 

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových 

stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz,/. 

 

Dne 23. 6. 2010 byl Zastupitelstvem města Vysokého Mýta vydán nový územní plán. Datum 

účinnosti ÚP je od 10. 7. 2010 (usnesení zastupitelstva č. 61/10). Zahrnuje katastrální území 

Vysoké Mýto, Brteč, Knířov, Lhůta, Vanice, Svařeň a Domoradice. Dne 18. 09. 2013 byla 

Zastupitelstvem města Vysokého Mýta schválena Změna č. 1 územního plánu Vysoké Mýto. 

Datum účinnosti Změny č. 1 je od 8. 10. 2013 (usnesení zastupitelstva č. 150-153/13). Dne 16. 

09. 2015 Zastupitelstvem města Vysokého Mýta schválena Změna č. 2 územního plánu Vysoké 

Mýto. Datum účinnosti Změny č. 2 je od 5. 10. 2015 (usnesení zastupitelstva č. 124/15).   

http://www.uur.cz,/
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Územní plán včetně Změny č. 1, č. 2 a právního stavu je uložen na odboru stavebního úřadu a 

územního plánování Městském úřadu Vysoké Mýto a odboru rozvoje Krajského úřadu 

Pardubického kraje. Veřejně dostupné jsou na městských webových stránkách 

https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany. 

 

Zastupitelstvo schválilo 15. 6. 2022 zahájení pořizování změny č. 3 územního plánu města 

Vysokého Mýta, řešené území zahrnuje katastrální území Vysoké Mýto, Brteč, Knířov, Lhůta, 

Vanice, Svařeň a Domoradice. Nová změna územního plánu bude zpracována v jednotném 

standardu územně plánovací dokumentace s prvky regulačního plánu, které umožní regulaci 

nové zástavby v části vymezených ploch. Podnět na změnu podalo také město Vysoké Mýto, 

které chce mimo jiné v rámci změny územního plánu regulovat průmyslové zóny. 

Pořizovatelem změny územního plánu bude Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního 

úřadu a územního plánování, který zajistí, aby návrh a projednání bylo v souladu s platnou 

legislativou. Jakmile bude obsah změny zastupitelstvem města schválený, bude podkladem pro 

výběrové řízeni na zpracovatele a následné pořízení 3. změny územního plánu.   

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem, evidence dle § 162 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 

internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany 

MPR nebo MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů/. Stav rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy 

krajem. 

 

Město Vysoké Mýto má Regulační plán městské památkové zóny Vysoké Mýto, který 

vypracoval Atelier AURUM, zodpovědný projektant Ing. arch. Ivana Petrů, 03/2019, vydán 

Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 12. 6. 2019 s účinností od 04. 7. 2019, uložen na 

odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysokého Mýta a odboru 

rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje, veřejně přístupný na městských webových 

stránkách u územního plánu města Vysokého Mýta na https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-

plany/11312-regulacni-plan-mestske-pamatkove-zony-vysoke-myto a u Programu regenerace 

MPR a MPZ na https://urad.vysoke-myto.cz/program-regenererace-mpz.  

 

G. 4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR 

nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO 

apod.). Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie 

CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta – města pohody a příležitostí 2015-2024 

schválený radou města: 10. 9. 2014, veřejně dostupný na městských webových stránkách mezi 

strategickými dokumenty https://urad.vysoke-myto.cz/strategicky-plan. 

 

H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat 

celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, 

zeleně atd., provést hodnocení z pohledu obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/11312-regulacni-plan-mestske-pamatkove-zony-vysoke-myto
https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/11312-regulacni-plan-mestske-pamatkove-zony-vysoke-myto
https://urad.vysoke-myto.cz/program-regenererace-mpz
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- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR 

nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských 

darů apod.  

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro 

území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

 

Městská památková zóna Vysoké Mýto je cílem systematické a plánované obnovy již od 

poloviny devadesátých let, od kdy působila pracovní skupina pro regeneraci MPZ Vysoké Mýto 

později ustavená jako komise rady města pro regenerace památek.  

 

Město pravidelně vynakládá nemalé finanční prostředky na zlepšení situace v území MPZ. 

Město chce zlepšovat dopravní situaci, stavy veřejných komunikací a chodníků tak, aby tyto 

splňovaly pravidla dopravní bezpečnosti a bezbariérovosti. Z hlediska stavu svých památek má 

také co nabídnout návštěvníkům a turistům, i když se nachází úplně mezi hlavními turistickými 

lokalitami Pardubického kraje. Město je seriózním a vstřícným partnerem podnikatelských 

subjektů. 

 

Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

   

Město Vysoké Mýto má Regulační plán městské památkové zóny Vysoké Mýto viz 

https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/11312-regulacni-plan-mestske-pamatkove-zony-

vysoke-myto, který přispívá k lepšími jednání s podnikatelskou sférou při instalování 

jednotlivých reklam v MPZ. Jako motivační prvek pro kvalitnější reklamu město využívá dotační 

možnost pro podnikatele prostřednictvím Fondu památkové péče města Vysokého Mýta viz 

https://deska.vysoke-myto.cz/dotace/14945-dotacni-program-fond-pamatkove-pece-mesta-

vysokeho-myta-2022. 

 

Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo 

MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů 

apod.  

 

Jeden z dalších finančních zdrojů, které jsou na obnovu kulturních památek využívány, jsou 

sbírky, které pořádá nejčastěji církev Římskokatolická děkanství Vysoké Mýto a slouží 

především na vlastní podíl církve při obnově KP. Občas se najde i nějaký dárce, který 

jednorázově přispěje, ale většinou se nejedná o dlouhodobější spolupráci. 

 

Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území 

MPR nebo MPZ 

            a) na obnovu kulturních památek 

            b) na opravu nepamátkových objektů 

 

Město Vysoké Mýto zřizuje Fond památkové péče města Vysokého Mýta, jak pro památkové 

objekty, tak i pro ostatní budovy uvnitř MPZ.   

Je určen pro stavební obnovu kulturních památek a nemovitých objektů, které se nacházejí 

v městské památkové zóně Vysoké Mýto (obnova fasád, střech a klempířských prvků, výměna 

výplní otvorů), restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnovu drobných 
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Příloha č. 1 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón na rok 2022 

 

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2022 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:  MPZ Vysoké Mýto 

Poř

.     

č.  

Kulturní památka 

(identifikace objektu) 

Akce obnovy (stručná 

charakteristika) 

Druh 

vlastní

ka 

(FO, 

PO, 

církev, 

obec, 

kraj) 

Celkové 

náklady 

2022          

(v tis. Kč) 

včetně 

DPH 

Z toho 

náklady 

na 

"památko

vé" práce                 

(v tis. Kč) 

včetně 

DPH 

Potřeb

a státní 

podpo

ry          

(v tis. 

Kč) 

včetně 

DPH 

1 Pražská brána - součást 

městského opevnění, 

parc. č. 275, 276 

statické zajištění trámového 

stropu velké věže (dřevomorka 

domácí), výměna břidlicové 

krytiny, výměna klempířských 

prvků 

obec 5 120 5 120 2 560 

2 Základní škola, ul. 

Javornického č.p. 2, parc. 

č. 519 

GO fasády, výměna 

klampířských prvků, oprava 

kamenného soklu, provedení 

okapového chodníku, oprava 

kamenných schošťových stupňů 

obec 4 809 4 809 2 404 

3 Základní škola, nám. 

Vaňorného č.p. 273, parc. 

č. 223 

oprava ostění oken, opravy části 

omítek, opravy říms, výměna 

části dešťových svodů, výměna 

oken do půdních prostot, oprava 

komínů 

obec 950 950 475 

4 Zvonice - kostel sv. 

Vavřince, parc. č. 146/1 

oprava soklu, oprava fasády, 

osazení zábran proti holubům 

obec 952 952 476 

5 Vodárenská bašta - 

součást městského 

opevnění, parc. č. 306 

osazení nových dřevěných dveří 

vč. Zárubně, oprava koruny 

římsy, doplnění zdiva, 

přespárování kamene, oprava 

omítky 

obec 920 920 460 

6 Bývalý špitál, ul. Karolíny 

Světlé č. p. 198/I, parc. č. 

204 

oprava fasády a komínů, výměna 

části oplechování, nátěr oken 

obec 890 890 445 

7 Městský dům č.p. 199, 

parc. č. 1288 

výměna shnilých částí krovu, 

termosnace, výměna krytiny, 

nátěr oken a klempířských prvků 

obec 950 950 475 

8 Litomyšlská brána - 

součást městského 

opevnění, parc. č. 150/1 

restaurování sgrafitové výzdoby 

a kamenných prvků, obnova 

fasády 

obec 990 990 690 
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9 Kostel sv. Vavřince, parc. 

č. 220 

restaurování zbývajících vitráží, 

vyjmutí výplní oken a přeložení 

do nové olověné osnovy, 

restaurování spodních částí 

(menza, svatostánek a 2 

jehlanové relikviáře oltáře 

Nanebevzetí Panny Marie, 

restaurování nástěnných maleb 

presbyteria, restaurování 

pískovcových žeber, kružeb, 

výměna ochranné sítě na oknech 

za nerezovou, restaurování 

kamenných prvků v interiéru a 

exteriéru 

církev 31 287 29 232 24 902 

10 Kostel Největější Trojice, 

parc. č. 115/1 

oprava omítek a zpevnění klenby 

nad kruchtou, ostranění 

klihových barev a vymalování 

kostela, ochranné sítě, nátěry, 

restaurování vitráží, mobiliáře a 

obrazů 

církev 2 673 2 542 1 355 

11 Měšťanský dům čp. 189, 

parc. č. 191/1, 191/2 

oprava střechy, repase 

dvoukřídlých dveří do dovra, 

restaurování výkladců a 

vchodových dvoukřídlých dveří, 

oprava a nátěr fasády domu do 

ulice B. Němcové 

PO 4 621 4 166 3 050 

12 Měšťanský dům čp. 211, 

parc. č. 1290 

oprava a výměna výplní 

fasádních otvorů - II. etapa 

FO 1 300 1 192 715 

13 Měšťanský dům čp. 121, 

parc. č. 429/1 

GO fasády, výměna nevhodné 

střešní krytiny 

FO 950 920 460 

14 Měšťanský dům čp. 166, 

parc. č. 194 

lokální vysprávka fasády, repase 

dveří na dvorek, statické zajištění 

krovu včetně zpevnění obvodévé 

zdi, výměa střešní krytiny 

FO 980 860 430 

Akce obnovy připravované na rok 2022 celkem 46 513 43 614 33 458 
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Příloha č. 2  Fotodokumentace obnovy památek 

 

Pražská brána – velká věž 
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Kostel. sv. Vavřince -  oltář Nanebevzetí Panny Marie – restaurování dvou jehlanových relikviářů, 

součást přední strany oltáře  stav po a před restaurováním 
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Sokolovna, Tyršovo nám. 55 - restaurování dekorativních prvků (vázy, šišky 
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Městský dům, Tůmova 146 - výměna oken se zachováním historického členění 

 

  
 
Městský dům, Tůmova 146 - výměna oken se zachováním historického členění 
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Městský dům, ul. Sv. Čecha 56 – obnova fasády 

 

  
 

Šemberovo divadlo – obnova interiéru (2020, 2022) 
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Havlíčkovy sady – obnova 
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Naučná stezka – duchovní okruh, městský okruh, přírodní okruh 
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Moderní umění V MPZ – basketbalový koš na budově gymnázia 

 

Historicky první utkání v košíkové v českých zemích sehráli studenti místního gymnázia pod 

vedením učitele Jaroslava Karáska v roce 1897. Nevšední umělecké dílo sochaře Pavla Hoška 

odhalené 20. 9. 2022 na budově místního gymnázia bude tuto událost trvale připomínat.  
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Příloha č. 3 Fotodokumentace akcí v MPZ 
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Foto archiv město Vysoké Mýto, Vysokomýtská kulturní, o. p. s., Římskokatolická farnost-děkanství 

Vysoké Mýto, Petra Trkpošová  
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Příloha č. 4 Plakáty na akce pořádané na veřejných prostranstvích v MPZ 2022 
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Příloha č. 5 Print screen stránky Programu regenerace na městských webových stránkách 

 

 

 

 


