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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, 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. 

C1   
C2  
C3     
C4    
C5    
C6    
C7
C8
C9   

B1   

B2    

B3     

B4   

B5     

B6    

B7     

Vodní toky - řeka Loučná

Aleje - Chodníček

Meandry a louky

Na prahu lesa

Nejvýznamnější mokřad

V lese

Výhledy z vrchu Vinice

Zastavení 
přírodního okruhu:C
Náměstí Vaňorného
Socha sv. Josefa
Knířovská poutní cesta
Knířov
Kaplička nad Vanicemi
Sedlec
Bývalý kostel sv. Václava
Lázně u sv. Mikuláše
Smírčí Kříž
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MĚSTSKÝ OKRUH

NAUČNÁ STEZKA

Tři okruhy vysokomýtské naučné stezky nabízí 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 
zhotovena 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. 

Trasa městského okruhu dlouhá 1,2 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 vysokomýtské 
ozbrojené moci, proměně města během husitských válek 
nebo o tehdejší společnosti.

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.
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Náměstí Přemysla Otakara II.

Vodárenská věž                                            

Botanická zahrada                                        

Jungmannovy sady

Kostel Nejsvětější Trojice

Náměstí Vaňorného

Havlíčkovy sady
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Vodní toky - řeka Loučná

Aleje - Chodníček

Meandry a louky

Na prahu lesa

Nejvýznamnější mokřad

V lese

Výhledy z vrchu Vinice
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