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Doporučená trasa:

MĚJTE SE V  MEJTĚ

Muzeum českého karosářství
Turistické informační centrum

kamenné desky v hradbách

Choceňská věž3

nám. Přemysla Otakara II. 96
Vysoké Mýto
Kontakt: 465  466  112
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz 
www.infocentrum-vm.cz

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Duben
Jarní Kujebácký jarmark
Den Země
přehlídka ekologických produktů a starých řemesel, soutěže pro děti

Květen
Čermákovo Vysoké Mýto
národní soutěžní přehlídka dětských dechových orchestrů

Červen

Sodomkovo Vysoké Mýto
festival věnovaný geniálnímu automobilovému designerovi a karosáři
Josefu Sodomkovi v retro stylu 30. let 20. století, krásné automobily,
koncerty, výstavy….

Randálfest 
studentský festival pořádaný v rámci Evropského svátku hudby

Červenec – Srpen
Tradiční letní promenádní koncerty
Letní koncerty a kino v Amfiteátru M-klubu

Srpen
Týden hudby
multižánrový hudební festival

Září
Městské slavnosti
koncerty, výstavy a další kulturní program

Prosinec
Adventní Kujebácký jarmark
Zlatý Kujebácký jarmark

TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE

Sportovní den
sportovně zábavná akce

Říjen
Bubenický festival 

Gymjam
studentský festival

OKOLÍ
MĚSTA

Expozice barokních soch v kostele sv. Mikuláše, 
poustevna, výstavy s  barokní tématikou.

BAROKNÍ AREÁL 
VRACLAV

Regionální muzeum Vysoké Mýto
A. V. Šembery 125, Vysoké Mýto
www.muzeum-myto.cz

Rokokový zámek postaven v  letech 1774 - 1777 v uměle 
v y b u d o v a n é m  p ř í r o d n í m  a r e á l u .  P r o  s v o j i 
architektonickou unikátnost nazýván  „Malý Schönbrunn“ 
či  „České  Versailles“. V areálu zámku lze navštívit První 
české muzeum cyklistiky a Galerii anglických klobouků.

ZÁMEK
NOVÉ HRADY

Unikátní dřevěný kostelík 
z Podkarpatské Rusi z roku 1679, 
převezený do Dobříkova 
v roce 1930.

DOBŘÍKOV 

Prohlídky po domluvě
tel.: 776 665 132

www.nove-hrady.cz

www.vysoke-myto.cz
více informací naleznete na:

Dobříkov

Zámek Nové Hrady

Barokní areál Vraclav

www.dobrikov.cz/dobrikovsky-kostelik

Dny evropského dědictví
památky přístupné zdarma



Královské věnné město založené kolem roku 1262 
Přemyslem Otakarem II. na významné obchodní stezce. 
Do současnosti se z  té doby dochoval pravidelný půdorys 
města s centrálním náměstím. Při procházce městem 
nelze minout gotický chrám sv. Vavřince, Choceňskou, 
Litomyšlskou či Pražskou bránu. V  hradebním opevnění 
se dochovaly Vodárenská a Klášterní bašta.
 Nesmazatelnou pečeť světa motorů navždy vtisklo městu 
20. století. V  jeho první polovině přinesla Vysokému Mýtu 
věhlas firma Carrosserie Sodomka patřící geniálnímu 
designérovi a karosáři Josefu Sodomkovi. Firma proslavila 
ve 30. a 40. letech svými vozy Československo po celém 
světě. Tuto dobu si můžete připomenout v Muzeu 
českého karosářství.

VYSOKÉ MÝTO

Největší čtvercové náměstí v České republice patří k významným 
pozůstatkům gotické architektury. Jeho výjimečnost spočívá 
nejen v jeho rozloze (2 ha), ale i v systému ulic v rozích a ve středu 
jeho stran. Na náměstí se nalézá řada cenných historických 
budov. 

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.

Upomínka na události roku 1714 – uzavření míru s  Francouzi 
po válkách o španělské dědictví a na mor řádící ten rok 
ve  Vysokém  Mýtě. 

MARIÁNSKÝ SLOUP 
NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.

Unikátní muzeum provede historií českého karosářství i historií 
jedné z nejvýznamnějších karosářských firem Carrosserie 
Sodomka. Návštěvník je formou nové interaktivní expozice 
seznámen s aspekty karosářství, jedinečného průmyslového 
odvětví kombinujícího design, řadu řemesel s požadavky 
zákazníků. Prostřednictvím krátkodobých sezónních výstav 
muzeum také představuje další karosářské firmy někdejší ČSR.

MUZEUM ČESKÉHO KAROSÁŘSTVÍ

Starobylá věž ze 13. století si zachovala svou podobu do 
současnosti, jen gotický krov byl v baroku nahrazen typickou 
cibulovou bání. Do roku 1844 u ní stávala Choceňská brána 
a ještě jedna, nižší věž.

CHOCEŇSKÁ VĚŽ ZVANÁ KARASKA

AKTIVNÍ 
DOVOLENÁ

U Plovárny 328
Vysoké Mýto

www.plovarna-vm.cz

Dějiště řady mezinárodních motokárových a motocyklových 
závodů, půjčovna motokár pro děti i dospělé, kurzy bezpečné 
jízdy a další služby.

AUTODROM VYSOKÉ MÝTO

Dráby 45
Vysoké Mýto

www.autodromvmyto.cz

Jedna z  největších přírodních plováren v  ČR o rozloze 7  000 m² 
vodní plochy a zároveň nejstarších veřejných plováren 
v provozu již od roku 1933. V areálu se nachází skokanský 
můstek, skluzavka, tobogán, plážový volejbal, stolní tenis, 
nohejbal, minigolf, občerstvení, možnost rožnění.
Otevřeno červen - srpen, Po - Ne: 9.00 - 19.00

TYRŠOVA VEŘEJNÁ PLOVÁRNA

Bowling, stolní tenis, ricochet, squash, kulečník, občerstvení.

SPORTCENTRUM

Jiráskova 111
Vysoké Mýto

www.sportcentrum-vm.cz

nám. Přemysla Otakara II. 96 
Vysoké Mýto www.muzeumkarosarstvi.cz

Ve výstavním sále probíhají celoročně výtvarné výstavy, v letní 
sezoně kulturní život města obohacují výstavy v galerii ve Zvonici.

MĚSTSKÁ GALERIE

nám. Přemysla Otakara II. 96 
Vysoké Mýto www.galerie-vm.cz 

Muzeum vzniklo v roce 1871 jako jedno z nejstarších v Čechách. 
V roce 1912 se přestěhovalo do domu vysokomýtského rodáka, národního 
buditele A. V. Šembery, kde sídlí dodnes.
Expozice Stratílek představuje hasičskou techniku z produkce významné 
vysokomýtské firmy i jejích pokračovatelů, Kabinet militarií vás provede 
dějinami vysokomýtské vojenské posádky.

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
VE VYSOKÉM MÝTĚ

A. V. Šembery 125 
Vysoké Mýto www.muzeum-myto.cz

Původní hradby obkružují zhruba polovinu historického jádra. 
Do části hradeb v Jungmannových sadech jsou od obrozenských 
dob vsazovány pamětní desky připomínající významné události 
života města.

ZBYTKY HRADEBNÍHO OPEVNĚNÍ 
S KAMENNÝMI DESKAMI

Původní, požáry poničená brána se dvěma věžemi byla 
v 2. polovině 19. století novogoticky dostavěna. Na počátku 20. 
století bránu vyzdobil Mikoláš Aleš freskou sv. Jiří bojujícího 
s  drakem.

LITOMYŠLSKÁ BRÁNA

Kostel byl pravděpodobně založen ve 2.  polovině  13. století. Jeho 
interiér pokrývá unikátní secesní fresková výzdoba a zdobí jej 
barokní oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla, 
který je největším malířovým obrazem (703 x 296 cm) v českých 
zemích. 
V kostele se nachází i pozoruhodná cínová křtitelnice z roku 1499. 
Prohlídka chrámu je možná po domluvě na faře církve 
římskokatolické.

KOSTEL SV. VAVŘINCE

Försterova 161
Vysoké Mýto www.katolik.vmyto.cz 

tel.: 465 420 983

Renesanční budova postavená ve 2. polovině 16. století pro zvony 
z chrámu sv. Vavřince. V současnosti jsou zde výstavní prostory pro 
sezónní  výstavy  Městské  galerie.

ZVONICE

Nejzachovalejší část bývalého opevnění ze 13. stol. Z Pražské věže 
je  vynikající výhled na historické centrum města a do širokého 
okolí, lze z ní dohlédnout až na Orlické hory a Krkonoše. 
Před branou stojí socha krále železného a zlatého Přemysla 
Otakara II., zakladatele Vysokého Mýta a více jak padesáti dalších 
měst v Čechách a střední Evropě. 

PRAŽSKÁ BRÁNA

Bazén s tobogánem, wellness, sauny.

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN

Husova 117 
Vysoké Mýto

www.bazen-vm.cz 

Litomyšlská bránaNáměstí Přemysla Otakara II. Zvonice Kamenné desky 
v Jungmannových sadech

Kostel sv. Vavřince Muzeum 
českého karosářství

Turistické informační centrum pořádá prohlídky 
Pražské brány a komentované prohlídky města. 

Kostel sv. Vavřince Expozice muzea českého karosářství

Kontakt: 
Správce - Petr Novák
Tel.: 603 827 485, Vysoké Mýto

Na trailových tratích dlouhých 2,14 kilometrů naleznete úseky s 
různým stupněm náročnosti. Tratě jsou určené pro širokou 
veřejnost. Na své si přijdou pokročilí cyklisté, děti i začátečníci. 
Součástí lesního areálu je ještě pumptrack a venkovní 
tělocvična.

Půjčovna
motokár

TRAILOVÉ TRATĚ NA VINICÍH 

Traily
Vinice

Plavecký
bazén

www.galerie-vm.cz

Plovárna


