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VYZKOUŠEJTE DALŠÍ TRASY V OKOLÍ KRÁ-
LOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST. BLIŽŠÍ INFOR-
MACE NALEZNETE V MATERIÁLU NA KOLE 
PO KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚSTECH  
ANEBO NA WEBU VENNAMESTA.CZ.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Na přehradu Les Království a za Krakonošem 
na Hájemství

HRADEC KRÁLOVÉ
Z historického centra do městských lesů

CHRUDIM
Slavickou oborou za Kelty přírodou

JAROMĚŘ
Objevte císařskou pevnost Josefov

MĚLNÍK
Putování po okolí Mělníka

NOVÝ BYDŽOV
Město českých královen a studentských merend 

POLIČKA
Za ohnivou sviní na hrad Svojanov

TRUTNOV
Na kole k největší dělostřelecké tvrzi

po královských 
věnných městech
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VÝŠKOVÉ PROFILY 

PUTOVÁNÍ DO ČESKÝCH 
VERSAILLES

délka: 30,4 km | náročnost: střední | kola: cestovní, trekingová 

VYSOKOMÝTSKOU KOTLINOU 
NA VRACLAVSKÝ HŘBET

délka: 26,9 km | náročnost: střední | kola: silniční, trekingová

KRAJINOU RYBNÍKŮ

délka: 33 km | náročnost: střední | kola: silniční, trekingová

VENNAMESTA.CZ
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PUTOVÁNÍ DO ČESKÝCH VERSAILLES 

Vysoké Mýto → rozcestí za Sejtinkou |cyklotrasa 18 – 7,1 km|; 
rozcestí za Sejtinkou → Pustina → Libecina → Leština → Nové 
Hrady |cyklotrasa 4227 – 8,9 km|; Nové Hrady → Javorníček |silnice 
35722, žlutá tur. trasa – 4 km|; Javorníček → Javorník |silnice 35718
– 1,4 km|; Javorník → Džbánov |silnice 35719 – 3,4 km|; Džbánov → 
Knířov → Vysoké Mýto |žlutá tur. trasa – 5,5 km|

Zajímavosti na trase:
Historické centrum Vysokého Mýta – 
vstupní brány, socha Přemysla Otakara II., 
pamětní desky v  hradební zdi, kostel sv. 
Vavřince, největší čtvercové náměstí v ČR
Muzeum českého karosářství – připomíná 
historii výroby autobusů ve Vysokém Mýtě
Autodrom Vysoké Mýto – dějiště motoris-
tických závodů s půjčovnou motokár
Rokokový zámek Nové Hrady – Muzeum 
motokol, Galerie anglických klobouků, 
am� teátr, labyrint, obora s jeleny a daňky 
Knířov – kostel Zvěstování Panně Marii, 
rybník, studánka

VYSOKOMÝTSKOU KOTLINOU 
NA VRACLAVSKÝ HŘBET

Vysoké Mýto → Slatina |cyklotrasa 18, silnice 3574 – 3,6 km|; Slatina
→ Sruby |cyklotrasa 4230 – 1,4 km|; Sruby → Dobříkov |cyklotrasa 
4237 – 3,3 km|; Dobříkov → Zámrsk → Janovičky → Malejov |cyk-
lotrasa 4186 – 5,9 km|; Malejov → Radhošť |silnice 30516, cyklotrasa 
4237 – 1,7 km|; Radhošť → Stradouň |cyklotrasa 4195 – 1,5 km|; 
Stradouň → Vraclav → Vysoké Mýto |cyklotrasa 4192 – 9,4 km|

Zajímavosti na trase:
Historické centrum Vysokého Mýta – 
vstupní brány, socha Přemysla Otakara II., 
pamětní desky v  hradební zdi, kostel sv. 
Vavřince, největší čtvercové náměstí v ČR
Podkarpatský dřevěný kostelík v Dobříko-
vě – unikátní kostelík z Podkarpatské Rusi 
z roku 1679
Golfový areál v Dobříkově – znormované 9 
jamkové hřiště, driving range délky 270 m 
a cvičné plochy
Barokní areál Vraclav – kostel sv. Mikuláše s expozicí barokních 
soch, poustevna, budova bývalých lázní

KRAJINOU RYBNÍKŮ 

Vysoké Mýto → Bžundov → Zaháj → České Heřmanice → Horky 
→ Sloupnice |cyklotrasa 4231 – 17,4 km|; Sloupnice → Chotěšiny 
→ Vračovice → Zálší |cyklotrasa 182 – 7,7 km|; Zálší → Nořín → 
Podrážek |silnice 3176, odbočka na Nořín – 2,6 km|, Podrážek → 
Bžundov |cyklotrasa 4229 – 2,3 km|, Bžundov → Vysoké Mýto
|cyklotrasa 4231 – 3,0 km|

Zajímavosti na trase:
Řeka Loučná a Betlémský potok – s četnými meandry 
Rybníky – Chobot, Horní, Prostřední a Dolní heřmanický, Švábský, 
Netřebský, Velký zálešský

26,9 km

33 km

30,4 km

Vysoké Mýto, od roku 1307 královské věnné město, bylo založeno roku 
1262 králem Přemyslem Otakarem II. Nacházelo se na strategické ob-
chodní stezce, která spojovala Čechy s Moravou. Do současnosti se z té 
doby dochoval čtvercový půdorys historického jádra města s centrál-
ním náměstím a dalšími památkami, z  nichž nelze opomenout části 
hradeb s pamětními deskami, Pražskou a Litomyšlskou vstupní bránu, 
Choceňskou věž a dominantu města, kostel sv. Vavřince s oltářním ob-
razem Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla. Vzhledem ke své 
poloze se město postupně stalo městem posádkovým. Poslední (sovět-
ská) armáda jej opustila na začátku 90. let 20. století. 20. století bylo 
celkově pro město významné. V  jeho první polovině přinesla městu 
věhlas � rma Carrosserie Sodomka, která se proslavila svými vozy po 
celém světě. Dodnes je Vysoké Mýto známé výrobou autobusů.
www.vysoke-myto.cz    

In-line / cyklostezka Vysoké 
Mýto – Choceň – Z Vysokého 
Mýta vede podél silnice č. II/357 
stezka do Chocně. Měří 4,7 km 
a v Chocni se napojuje na Cyklo 
a inline království, pokračuje do 
Ústí nad Orlicí a poté dále do Le-
tohradu nebo do České Třebové. 
http://www.ceskojede.cz/routes/
1345-orlicke-cyklo-a-inline-kra-
lovstvi 

In-line / cyklostezka Vysoké 
Mýto – Hrušová – Část cyklo-
trasy č. 4229 vedoucí z Vysokého 
Mýta na Hrušovou v délce 3,3 km 
je zpevněná a je možné ji využít 
i jako in-line stezku.

Traily Vysoké Mýto – Lesní areál, 
jehož součástí jsou trailové tratě 
různé náročnosti, pumptrack, 
výběhové schody a venkovní tě-
locvična.

Vysokomýtské naučné stezky
Městský okruh – nabízí příjem-
nou procházku se spoustou in-
formací o Vysokém Mýtě. Vede 
prstencem městských parků ko-
lem částí původního městského 
opevnění. Cortenové informač-
ní panely na sedmi zastaveních 
přibližují bohaté dějiny města, 
významné památky i význačné 
osobnosti. Délka trasy 3 km. 

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

nám. Přemysla Otakara II. 96
56601 Vysoké Mýto
tel.: 465 466 112
infocentrum@vysoke-myto.cz
www.infocentrum-vm.cz
www.vysoke-myto.cz

Přírodní okruh – vede směrem 
na Vinice a do okolí Chobotu. Na 
dřevěných informačních pane-
lech jsou informace o geniu loci 
jednotlivých zastavení i rostli-
nách a živočiších, které zde mů-
žete spatřit. Na části stezky, která 
povede alejemi a přes vrch Vinic, 
bude umístěno osm herních prv-
ků. Délka trasy 9 km.

Městem projíždí Cyklobusy Čes-
komoravským pomezím.

NAVŠTIVTE VYSOKÉ MÝTO


