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Nabízíme levný výlet plný zážitků s ubytováním a stravováním.
Jak se k nám dostanete:
Do Vysokého Mýta se dostane vlakem i autobusem. Doporučujeme vlakové spojení. 

Ubytování: 
Žáci nebo studenti jsou ubytováni na 2-3 lůžkových pokojích na buňkách s dvěma pokoji. Každá buňka má 
své sociální zařízení. V celém objektu je WIFI. své sociální zařízení. V celém objektu je WIFI. 

Stravování:
Nabízíme celodenní stravování  v naší školní jídelně i možnost  polopenze. Rádi pro Vás připravíme 
obědové balíčky. 

Další vyžití:
Součástí našeho areálu je sportovní hala. V těsné blízkosti je krytý plavecký bazén s vířivkou, saunou, 
ledovou komorou, aroma saunou. 
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Kam se vydat?  Co takhle po stopách českých velikánů? A kteří, že to jsou?
J. A. Komenský - Brandýs nad Orlicí
Roku 1564 se v Brandýse narodil Karel Starší ze Žerotína, který v době pobělohorské poskytl ochranu a azyl 
řadě bratrských kněží. Mezi nimi byl také Jan Ámos Komenský. Ten se v těchto místech skrýval v letech 1622–
1625. Světlo sv ěta zde spat řil slavný Labyrint sv ěta a ráj srdce, rovněž několik dalších spisů. V Knize 
svatebních smluv je záznam o jeho sňatku s Dorotou Cyrillovou – potomci Jana Ámose a Doroty žijí nejspíše 
dodnes v Brandýse. V místech, kde snad stál domek Komenského, je od roku 1865 jeho pomník ve tvaru 
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dodnes v Brandýse. V místech, kde snad stál domek Komenského, je od roku 1865 jeho pomník ve tvaru 
obelisku. 

Do Brandýsa nad Orlicí se dostanete z Vysokého Mýta vlakem. Doba jízdy je cca 25minut s jedním přestupem. 
Vlaková zastávka je ve Vysokém Mýtě vzdálena cca 5 min chůze od ubytovacího zařízení. V Brandýse se pak 
vydáte již podle ukazatelů. Pomník J. A. Komenského je vzdálen cca 1 km od vlaku. Přímo proti pomníku je pak 
situován keřový labyrint. Jeho návštěva zabere cca 20minut. Doporučujeme se pak z Brandýse vydat po stezce 
J.A. Komenského podél břehů Tiché Orlice do Choceně. Zhruba po 3km je místo pro krátkou zastávku na 
občerstvení na Mýtkově. Cesta do Chocně měří 6km a zabere 1:30 hodiny dospělému člověku. 
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Kam se vydat?  Co takhle po stopách českých velikánů? A kteří, že to jsou?
Bedřich Smetana – Litomyšl
Tento významný český hudební skladatel se narodil v rodině sládka na zámku v Litomyšli. Narodil se na 
masopust, jeho matka údajně ještě o půlnoci před porodem tančila. Od malička se Smetana věnoval hře na 
klavír a housle. Studoval u Josefa Proksche a následně i za hranicemi v Göteborgu. Byl nejen významným 
skladatelem,ale i kritikem. 
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Prohlídku Litomyšle zahajte na zámku. Nejprve v domě, kde se narodil jeden z našich nejvýznamnějších 
hudebních skladatelů. Po prohlídce bytu zámeckého sládka se vydejte na prohlídku zámku, zabere necelou 
hodinku. Okolí zámku je také nádherné, hned přes ulici jsou vyhlášené klášterní zahrady se sochami Olbrama
Zoubka. Krásné místo pro relaxaci, nebo i kávu. Ze zahrad se pak vraťte zase zpátky směrem k zámku a  
pokračujte z kopce dolů. V parčíků vás pak čeká další z českých velikánů.   
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Kam se vydat?  Co takhle po stopách českých velikánů? A kteří, že to jsou?
Alois Jirásek – Litomyšl
Prozaik, dramatik, historik autor mnoha historických románů. Narodil se v Hronově, vystudoval historii. Velkou 
část svého života strávil v Litomyšli, kde 14 let působil jako pedagog na gymnáziu. Právě z této doby pochází 
román Filosofská historie. 

Socha Aloise Jiráska je umístěna v parčíku pod zámkem směrem k náměstí. Odbočíte-li pod sochou do leva 
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Socha Aloise Jiráska je umístěna v parčíku pod zámkem směrem k náměstí. Odbočíte-li pod sochou do leva 
projdete jednou z krásných historických uliček na Toulovcovo náměstí, zde doprava až na historické náměstí. 
Dlouhý špalír domů s podloubím Vás zaujme řadou barokních, klasicistních a empírových fasád se štíty nebo 
atikami. V krajní části náměstí se nachází bronzový pomník skladatele Bedřicha Smetany, který zde stojí od roku 
1924. V jeho těsné blízkosti naleznete novogotický dům, ve kterém bydlel Alois Jirásek. A už se blížíme k další 
osobnosti, která strávila čas v Litomyšli. Kdo, že to je? 
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Kam se vydat?  Co takhle po stopách českých velikánů? A kteří, že to jsou?
Božena Němcová – Litomyšl
Litomyšl hrála v životě nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové důležitou roli. Nechybělo mnoho a 
první česká feministka v tomto městě před 150 lety málem zemřela. Nemohla se tehdy kvůli rakovině soustředit 
už ani na přepracování Babičky. Narodil se jí tam také druhý syn.

Na místě domu čp. 27 stával dům, kde Božena Němcová v letech 1839-1840 se svou rodinou bydlela. Na domě 
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Na místě domu čp. 27 stával dům, kde Božena Němcová v letech 1839-1840 se svou rodinou bydlela. Na domě 
je umístěna deska se spisovatelčinou bustou, dílo Ladislava Faltejska z r. 1971.

Dalším zajímavým místům v Litomyšli je věnována následující strana. Po návštěvě těchto míst doporučujeme 
výlet do nedalekých Nových Hradů, kde naleznete zámeček a zahrady, které Vás okouzlí. 
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Co stojí ještě za návštěvu v Litomyšli? 
1) Muzeum domečků, panenek a hraček, www.muzeum-domecku-panenek.cz
2) Portmoneum - Museum Josefa Váchala - Historie Musea Josefa Váchala začíná v roce 1920, 

kdy důchodenský úředník, amatérský tiskař a milovník umění Josef Portman zve do Litomyšle svého 
přítele, malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala, a žádá ho o vyzdobení stropů a stěn dvou místností 
svého domu.Viz obrázky. 
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svého domu.Viz obrázky. 

Další aktivity:
1) Veřejné koupaliště www.bazen-litomysl.cz/plovarna/
Naše doporučení: 
1) Chocco café, výrobna českých pralinek - www.ceskepralinky.cz/kavarna/
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Nové Hrady
Toto místo a přilehlé okolí vydá jistě i na celodenní výlet. Jedná se o jednu z mála rokokových stavebních 
památek na území České republiky. Rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-
Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel, často nazývána "Malý Schönbrunn" 
nebo "České Versailles. V budově bývalého špýcharu je otevřeno První české muzeum cyklistiky, kde jsou 
vystaveny exponáty od poloviny 19. století až po současnost včetně slavných kol našich závodníků či kol, která 
si zahrála ve filmu. Nedaleko se nachází chráněný přírodní útvar Toulovcovy maštale tvořený pískovci bizardních 

PŘIJEĎTE K NÁM NA ŠKOLNÍ VÝLET!  

si zahrála ve filmu. Nedaleko se nachází chráněný přírodní útvar Toulovcovy maštale tvořený pískovci bizardních 
tvarů, vzniklými v důsledku větrné a vodní eroze. Svojí rozlohou přes 10 km2 je vhodný k turistice, cykloturistice i 
rekreaci. Necelých 15 km vzdálená CHKO Ždárské Vrchy s rozlohou 709 km2obsahuje 4 národní přírodní 
rezervace, 9 přírodních rezervací a 36 přírodních památek a doplňuje tak krásný ráz okolní krajiny. Na oběd 
nebo  svačinku, brzkou večeři doporučujeme chatu Polanka, která je pěšky vzdálena necelé 3km od zámku. 



Správa školských za řízení-domov mládeže a školní jídelna
Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto

PŘIJEĎTE K NÁM NA ŠKOLNÍ VÝLET!  
Kam se vydat?  Co takhle po stopách českých velikánů? A kteří, že to jsou?
Alois Vojtěch Šembera – Vysoké Mýto
byl český jazykovědec a literární historik,profesor češtiny a české literatury na Stavovské akademii a Univerzitě v 
Olomouci a Vídeňské univerzitě, a také překladatel z němčiny.
Jeho přednášky na Stavovské akademii, kde vedl v letech 1839–47 katedru českého jazyka a literatury, 
navštěvovala celá řada pozdějších významných českých vlastenců. Ve Vysokém Mýtě můžete navštívit 
Regionální muzeum.  To se nachází v těsné blízkosti  nám. Přemyla Otakara II. Jistě při prohlídce padne zmínka i 
o dalším vysokomýtském učiteli.  

Otmar Vaňorný – Vysoké Mýto
Je další zajímavou postavou tohoto regionu. Učil na vysokomýtském gymnáziu je autorem mnoha překladů. 
Nejznámějším je jistě Homérova Oddisea.
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Kam se vydat?  Co takhle po stopách českých velikánů? A kteří, že to jsou?
Josef Sodomka
Firma Sodomka byla založena ve Vysokém Mýtě v roce 1895 Josefem Sodomkou. Původně se jmenovala První 
východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky. Po první světové válce přišlakrize a hledání dalšího výrobního 
programu. Josef Sodomka mladší přemluvil otce aby začali karosovat automobily. V roce 1925 tak vyrobili první 
automobilovou karoserii podle vlastního návrhu na podvozku Praga Mignon. Ve třicátých letech se Karoserie 
Sodomka stává úspěšnou firmou, když vítězí na soutěžích elegance a na autosalonech. Karosovala automobily 
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Sodomka stává úspěšnou firmou, když vítězí na soutěžích elegance a na autosalonech. Karosovala automobily 
pro obyčejné lidi ale i pro významné osobnosti doby, například pro Jana Wericha (Tatra 52) a 
manželku prezidenta Beneše (Aero 50). Karosovala vozy nejen různých českých firem (Aero,Laurin & 
Klement, Praga, Škoda, Tatra), ale i zahraničních (např. Bugatti, Ford, Graham, Lancia, Nash, Rolls-Royce, La 
Salle (pro britskou královskou rodinu), Studebaker a další). V roce1948 byla firma znárodněna a stal se z ní 
národní podnik Karosa.
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Co stojí za návštěvu ve Vysokém Mýtě?
Muzeum českého karosářství, http://www.muzeumkarosarstvi.cz/

Ve Vysokém Mátě najdete unikátní muzeum věnované českému karosářství, zejména významné vysokomýtské 
karosářské firmě Carrosserie Sodomka.
Muzeum českého karosářství představuje věhlasnou českou tradici výroby automobilových karoserií. Ve 
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Muzeum českého karosářství představuje věhlasnou českou tradici výroby automobilových karoserií. Ve 
Vysokém Mýtě je špičkový automobilový design spojen s rodinnou firmou, která se ve 30. letech proslavila 
výrobou elegantních karoserií pro nejrůznější světové a československé značky. Muzeum se nachází na náměstí 
Přemysla Otakara II, v komplexu budov, které dříve sloužily jako soud a vězení.
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Co stojí ještě za návštěvu ve Vysoké Mýtě? 
1) Veřejné Tyršova plovárna:

Jedna z největších a nejstarších plováren v ČR (založena r. 1933). Svým návštěvníkům nabízí tobogán, 
skokanský můstek, skluzavku. Ke sportovnímu vyžití je zde plážový volejbal, stolní tenis a nohejbal.

Další aktivity:
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Další aktivity:
2) Autodrom Vysoké Mýto – Půjčovna motokár, 

http://www.autodromvmyto.cz/sluzby/pujcovna-motokar/
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Další možnosti v okolí: 
1) Skalní město Toulovcovy maštale – Pískovcové sklepy, skalní město
Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale patří mezi nejzajímavější a nejmalebnější kouty u nás. Nachází se na 
katastrálních územích Bor u Skutče, Budislav, Jarošov, Leština, Nové Hrady, Paseky, Podměstí, Proseč 
a Zderaz. Soustava uzoučkých roklí vytváří skryté skalní městečko, které je protkáno systémem chodeb, jeskyní
a děr se zajímavými názvy jako Kuchyněm Sklep, Myší díra nebo Zvon. Skály tvoří svrchně křídové pískovce
mořského původu. Oblast je křižována turisticky značenými trasami i cyklotrasami. Hned vedle jsou tzv. Městské
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mořského původu. Oblast je křižována turisticky značenými trasami i cyklotrasami. Hned vedle jsou tzv. Městské
maštale se skalními útvary Liščí doupě, Hrad a Deštník. Vysvětlení podivného jména najdeme v pověstech podle
nich zde měl svůj tajný úkryt loupeživý rytíř Vavřinec Toulovec z tvrze v Jarošově. Zajeďte se podívat do muzea
dýmek, navštivte zámek Nové Hrady, muzeum cyklistiky nebo vyšplhejte na blízkou Toulovcovu rozhlednu. 
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CENÍK PRACOVNÍ TÝDEN
Ubytování:
Do 20 žáků 180Kč /noc, 1 učitel zdarma
20 – 44 žáků 150 Kč /noc, 1 učitel zdarma
Kapacita 46 lůžek
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CENÍK VÍKEND
Ubytování:
Do 20 žáků 250 Kč /noc, 1 učitel zdarma
20 – 44 žáků 200 Kč /noc, 1 učitel zdarma
Kapacita 130 lůžek

Stravování:
Snídaně 40 Kč
Oběd / Balíček 65 Kč
Večeře 55 Kč

Polopenze 95 Kč
Plná penze 160 Kč

Stravování:
Snídaně 50 Kč
Oběd / Balíček 85 Kč
Večeře 65 Kč

Polopenze 115 Kč
Plná penze 200 Kč

Doprava: 
Do Vysokého Mýta se dostanete pohodlně vlakem. Pro výlety v okolí Vám nabídneme kontakt na 
lokálního dopravce se znalostí okolí.  Autobusy mohou zastavit přímo před budovou. 

Ubytování je vhodné též na školení a kurzy. 
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KONTAKT

Správa školských za řízení-domov mládeže a školní jídelna

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT, 
objednejte si ubytování včas!
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Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto
IČ 71294791                   

email: vedeni@dmvm.cz

Telefon 465 421 777 

Mobil.: 606609501       

Mgr. Lukáš Dejdar
ředitel             


