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KOSTEL SV. VAVŘINCE

Kostel sv. Vavřince, trojlodní gotická stavba s věžemi 
vysokými 67 metrů, neodmyslitelně doplňuje panorama 
města Vysokého Mýta. Nepochybně byl již dostavěn během 
1. poloviny 14. století, o čemž vypovídá i první dochovaná 
zmínka z roku 1349. V letech 1461 a 1774 kostel vyhořel 
a v obou případech došlo k poškození vnitřní výzdoby 
i vybavení. Proto v roce 1787 město zakoupilo ze zrušeného 
kláštera v Sedlci oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie 
od Petra Brandla, který nahradil zničený obraz sv. Vavřince. 

Nedávno zrestaurovaným Brandlovým obrazem, který patří 
k největším oltářním obrazům v českých zemích a zároveň 
je nejvýznamnějším autorovým dílem, se kostel pyšní 
dodnes. Unikátem evropského významu je i vnitřní fresková 
secesní výzdoba. Dalšími vzácnými památkami kostela jsou 
cínová křtitelnice z roku 1499 a dřevěná polychromovaná 
socha Panny Marie Vysokomýtské a ve věžích zvony 
sv. Vavřinec menší z r. 1466 a téměř dvoutunový sv. Jiří 
z roku 2003. 

Zvon sv. Jiří, který vyzvání v jižní věži, byl pojmenován 
po patronovi města a byl pořízen z veřejné sbírky iniciované 
sdružením Zvon pro město.

ZVONICE

V sousedství kostela sv. Vavřince byla pro zvony, 
jež přetěžovaly jeho věže, postavena ve 2. pol. 16. století 
renesanční zvonice. Po opravě kostela se koncem 
19. století zvony vrátily zpět a zvonice zůstala bez využití. 
V 80. letech 20. století byla upravena do čtyř podlaží 
a proměněna ve stálou expozici sbírek Městské galerie. 
Tomuto účelu ovšem příliš nevyhovovala. 
Galerie ji v současné době používá pouze k sezonním
výstavám. 

Zvonice byla vystavěna 
ze zbytků zdiva zničeného 
minoritského kláštera, 
který do husitských válek 
stál na místě dnešní Sokolovny 
na Tyršově náměstí.
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V letech 1905–1906 došlo k parkové 
úpravě severního úseku hradebního 
parkánu nad Mlýnským potokem, 
kde byla v roce 1906 založena 
botanická zahrada. V daném období 
se z důvodu vzdělávání, osvěty 
a výchovy zakládaly různé botanické 
či ukázkové zahrady s různým 
důrazem na didaktickou funkci. 
V roce 1912 byl vydán Průvodce 
městskou botanickou zahradou 
ve Vysokém Mýtě s podtitulkem 
I. Oddělení: rostliny léčivé. 

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. 

BOTANICKÁ ZAHRADA

Park byl postupně zahušťován vesměs chaotickou výsadbou 
dřevin. V roce 1990 byla kašna nahrazena vodním střikem 
na betonovém podstavci. V roce 2019 došlo k celkové 
úpravě parku, změně povrchů, redukci zahušťujících 
výsadeb a nové výsadbě dřevin. Do parku byla instalována 
nová kašna a její okolí bylo upraveno a uzpůsobeno 
k pobytu a zastavení.

V něm je fotogra�e segmentu zahrady, z které jsou podél 
parkové cesty patrné úzké lemy záhonů osazeny rostlinami 
s informativními cedulkami. Ve vlastním průvodci se píše: 
„Malá botanická zahrada založena byla ve Vys. Mýtě r. 1906, 
která sloužiti má ne tak ke studiu vědeckému, jako hlavně 
k tomu, aby seznamovala návštěvníky s rostlinami užitečnými 
a rostlinami škodlivými, aby umožnovala stopovati jejich 
život, těšit se z krás a šlechtiti mysl.“ 
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CHOCEŇSKÁ VĚŽ 
ZVANÁ KARASKA 

Choceňská věž byla postavena 
ve 14. století spolu s branou 
a další, nižší, věží.  Ta před rokem 
1844 shořela a následně byla 
i s branou zbourána. Dochovala 
se tedy pouze věž nazývaná 
Karaska. Její původní kamenný 
korpus se zachoval až do 
současnosti, jen gotický krov byl 
v baroku nahrazen typickou 
cibulovou bání. Věž sloužila v minulosti jako opevnění, 
vězení, zvonice či sklad střelného prachu. 

V nejvyšší části této věže byly při rekonstrukci v r. 2016 nalezeny 
vzkazy a poselství budoucím generacím z r. 1884. Město 
následovalo tohoto příkladu a vzkazy nahradilo předměty
a dokumenty ze současnosti.

HRADBY

Na přání panovníka Přemysla Otakara II. se od okamžiku 
založení začalo město opevňovat. Původní hradby byly 
dřevěné, postupně propracovanější, kamenné, se střílnami, 
baštami a věžemi. Vysoké byly 12 metrů a široké 2,3 metrů. 
Pozůstatky parkánové hradby se dochovaly v bývalé 
Botanické zahradě a v Jungmannových sadech. 
Do části hradebních zdí v Jungmannových sadech 
se od počátku 20. století vsazují kamenné pamětní desky 
připomínající významné události ze života města.  

Původně bylo součástí opevnění až 25 bašt.

Hranolová hradební věž v rohu městských hradeb pochází z 
první poloviny 14. století, od roku 1768 sloužila jako 
vodárna. Několikrát vyhořela a v roce 1830 byla o dvě patra 
snížena. Věž má zdivo silné 1,5 metru, jednotlivé strany 
čtvercové podstavy měří 8 metrů.

V 18. století sloužila jako vodárna, napájela 2 kašny a 4 další 
nádrže ve městě. Hydraulický stroj tehdy čerpal vodu z 
Mlýnského potoka do nádrže umístěné ve věži a odtud voda 
plnila kašny.

KLÁŠTERSKÁ BAŠTA

Hradební bašta půlkruhového 
půdorysu pochází původně
z 1. poloviny 14. století. 
Dvoupatrová stavba má v horním 
patře tři střílny. V roce 1862 byla 
zrestaurována. Pod baštou 
je v krátkém úseku dochovaná 
parkánová hradba se střílnami 
a opěráky, viditelná z Botanické 
zahrady.

Název této bašty je spojen s dávnou 
existencí minoritského kláštera, 
který ležel v těsné blízkosti 
Klášterské bašty.

VODÁRENSKÁ VĚŽ

V 19. století dochází k výrazné přeměně podoby našich 
měst. Důvodem je především rychlý rozvoj průmyslu. 
Dochází také k bourání městských hradeb, které již v této 
době neplnily svoji funkci. V prostorech po zbouraných 
hradbách, hradebních příkopech a jejich okolí vznikají 
ve spoustě měst okružní třídy tvořené novými stavbami 
sloužícími veřejnosti, jako jsou školy, peněžní ústavy, 
divadla apod., a novými veřejnými promenádami, 
okrasnými sady či parky. Jako příklad lze uvést Brno, 
Olomouc, Opavu, Plzeň či Znojmo. Zakládání parků bylo 
v této době důležité především z jejich společenské funkce. 
V 19. století se postupně formuje pojem „veřejnost“ a s ním 
i požadavek na veřejný prostor.  Člověk – občan, měšťan 
či měšťák začíná více využívat celé své město a spolupodílí 
se na jeho veřejném a společenském životě. 
Parkové plochy se tak stávají dějištěm společenského 
života, místem setkávání. Tomuto účelu se podřizovala 
i jejich podoba a vybavenost. 
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 aktuálně probíhá 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. 

HAVLÍČKOVY SADY
Havlíčkovy sady vznikly na místě původních vojenských 
jízdáren v roce 1900 z iniciativy okrašlovací jednoty. 
Autorem návrhu byl významný český zahradní architekt 
František Thomayer. Havlíčkovy sady představovaly typicky 
promenádní park. V letním období zde pořádala 
promenádní koncerty i vojenská hudba. Obvodová parková 
cesta byla lemována stromořadím. Parkové cesty protkávaly 
park a v kombinaci s výsadbou stromů a skupinkami keřů 
vytvářely různá zákoutí. V parku se nacházelo velké 
množství laviček, květinové výsadby a centrální vodní prvek 
v podobě kruhovitého jezírka s vodotryskem. Dispozice 
cestní sítě byla v průběhu let výrazně pozměněna, většina 
záhonů a keřových výsadeb zrušena či změněna. V parku 
však stále roste několik původních stromů. V roce 2022 
proběhla celková rekonstrukce parku, která mimo jiné do 
původního místa navrátila vodní prvek v podobě kašny.  

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. Založení parku iniciovala První záložna ve 
Vysokém Mýtě. 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.

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. Tato část má jinou dispozici 
tvořenou méně formálně komponovanou výsadbou 
okrasných dřevin s vysokou pestrostí a rozmanitostí. 
Velké množství dřevin z tohoto období je dochováno 
dodnes. Součástí hlavní promenády byl dřevěný hudební 
pavilon. V roce 2011 byla provedena regenerace parku. 

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. V daném 
období se z důvodu vzdělávání, osvěty a výchovy zakládaly 
různé botanické či ukázkové zahrady s různým důrazem 
na didaktickou funkci. V roce 1912 byl vydán Průvodce 
městskou botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě s 
podtitulkem I. Oddělení: rostliny léčivé. V něm je fotogra�e 
segmentu zahrady, z které jsou podél parkové cesty patrné 
úzké lemy záhonů osazeny rostlinami s informativními 
cedulkami. Ve vlastním průvodci se píše: „Malá botanická 
zahrada založena byla ve Vys. Mýtě r. 1906, která sloužiti 
má ne tak ke studiu vědeckému, jako hlavně k tomu, 
aby seznamovala návštěvníky s rostlinami užitečnými 
a rostlinami škodlivými, aby umožnovala stopovati jejich 
život, těšit se z krás a šlechtiti mysl.“ 

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 došlo k celkové 
úpravě parku, změně povrchů, redukci zahušťujících 
výsadeb a nové výsadbě dřevin. Do parku byla instalována 
nová kašna a její okolí bylo upraveno a uzpůsobeno 
k pobytu a zastavení.

HAVLÍČKOVY 
SADY

Havlíčkovy sady vznikly na místě původních vojenských 
jízdáren v roce 1900 z iniciativy okrašlovací jednoty. 
Autorem návrhu byl významný český zahradní architekt 
František Thomayer. Havlíčkovy sady představovaly typicky 
promenádní park. V letním období zde pořádala 
promenádní koncerty i vojenská hudba. Obvodová parková 
cesta byla lemována stromořadím. Parkové cesty protkávaly 
park a v kombinaci s výsadbou stromů a skupinkami keřů 
vytvářely různá zákoutí. 

V parku se nacházelo velké množství laviček, květinové 
výsadby a centrální vodní prvek v podobě kruhovitého jezírka 
s vodotryskem. Dispozice cestní sítě byla v průběhu let 
výrazně pozměněna, většina záhonů a keřových výsadeb 
zrušena či změněna. V parku však stále roste několik původních 
stromů. V roce 2022 proběhla celková rekonstrukce parku, 
která mimo jiné do původního místa navrátila vodní prvek 
v podobě kašny.  

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. 

Založení parku iniciovala První záložna ve Vysokém Mýtě. 
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. 

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. 

MASARYKOVY SADY 
PŮVODNĚ RUDOLFOVY SADY

V 19. století dochází k výrazné přeměně podoby našich 
měst. Důvodem je především rychlý rozvoj průmyslu. 
Dochází také k bourání městských hradeb, které již v této 
době neplnily svoji funkci. V prostorech po zbouraných 
hradbách, hradebních příkopech a jejich okolí vznikají 
ve spoustě měst okružní třídy tvořené novými stavbami 
sloužícími veřejnosti, jako jsou školy, peněžní ústavy, 
divadla apod., a novými veřejnými promenádami, 
okrasnými sady či parky. Jako příklad lze uvést Brno, 
Olomouc, Opavu, Plzeň či Znojmo. Zakládání parků bylo 
v této době důležité především z jejich společenské funkce. 
V 19. století se postupně formuje pojem „veřejnost“ a s ním 
i požadavek na veřejný prostor.  Člověk – občan, měšťan 
či měšťák začíná více využívat celé své město a spolupodílí 
se na jeho veřejném a společenském životě. 
Parkové plochy se tak stávají dějištěm společenského 
života, místem setkávání. Tomuto účelu se podřizovala 
i jejich podoba a vybavenost. 

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 Vysokého Mýta aktuálně probíhá 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. 

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.

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. Tato část má jinou 
dispozici tvořenou méně formálně 
komponovanou výsadbou okrasných dřevin s vysokou 
pestrostí a rozmanitostí. Velké množství dřevin z tohoto 
období je dochováno dodnes. Součástí hlavní promenády 
byl dřevěný hudební pavilon. V roce 2011 byla provedena 
regenerace parku. 
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