
Za nejkrásnějšími skálami Žďárských vrchů
Túra kolem majestátních skal - Dráteničky, Malínská skála, Lisovská skála, Devět skal, Bílá skála a Čtyři palice.

Výchozím bodem je DMilovský rybník (594 m) nedaleko hotelu Devět skal. Vydáváme 
se po zelené 
značce kolem 
rybníka a pak 
lesem směrem 
ke skále 
Dráteničky. Po 
1,5 km mírného 
stoupání /1-2/ po 
silnici dorazíme k 
DDráteničky, ten 
nás však navede 
nyní už po zelené 
i červené značce 
k dalšímu 0,5 
km vzdálenému 
D(775m) stejného jména a teprve odtud se dostaneme pouze po 
červené značce (směrem k obci Sněžné) vlevo do kopce /2-3/ lesem po 
350 m ke skále-Dráteničky. 
Zpět se vracíme stejnou cestou až k prvnímu DDráteničky, od kterého se 
dáme na druhou  stranu do lesa po červené značce. Po 1 km dlouhém 

stoupání /2/ přijdeme k DMalínská skála (811 m). Od Malínské skály se nám již nabízejí pohledy do hlubokého údolí a my pokračujeme stále po 
červené, po hřebeni  kolem Lisovské skály (801 m) 4 km k DDevět skal 
(764 m). 
Vpravo od D 1 km do kopce /2/ se pouze po žluté dostaneme k 
DDevět skal-vyhlídka (836 m). Z vyhlídky vzdálené ještě 100 m stoupání 

/3/, v závěru i po skále (po zelené 
značce), se můžeme pokochat 
krásnými pohledy. 
Zpět od DDevět skal-vyhlídka 
klesáme po modré značce kolem 
Bílé skály (743 m), ke které je třeba 
odbočit vpravo do lesa zhruba 
v polovině cesty do Křižánek 
(vzdálenost od Devíti skal do 
Křižánek je 3,5 km). 
Z Křižánek pokračujeme stále po 
modré k 3 km vzdálené vyhlídce 
- Čtyři palice (732 m), kde se 
nachází poslední významné skalní 
útvary této trasy (posledních 500 m 
stoupání /2-3/). Zpět se vracíme 0,5 
km (po modré i zelené značce) stejnou cestou k DPláňkovo rozcestí a dále již pouze po zelené 3 km zpátky 
k Milovskému rybníku. 

Celkem 19 km (včetně vyhlídek).
Náročnost 2.

Informační centrum:
Informační kancelář, 592 03  Sněžné 94, tel: 566 664 018, e-mail: info@snezne.cz, www.snezne.cz
Informační centrum Svratka, Libušina 42, 592 02 Svratka, tel. 566 662 594, 777 083 487 e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz, www.svratka.cz
Ubytování a stravování: 
Penzion a restaurace Poslední míle, Milovy 20, 592 02  Svratka, Tel. 566 664  295, +420 604 243 414, e-mail: poslednimile@volny.cz, www.volny.cz/poslednimile
Penzion a restaurace Selský dvůr, Daňkovice 24, 592 03  Sněžné, Tel. 566 664 389, +420 604 359 286, http://sweb.kcz/selsky.dvur
Penzion a restaurace Krásné, Krásné 66, 592 03  Sněžné na Moravě, Tel.  566 664 763
Penzion a restaurace Bukáček, Křižánky 41, 592 03 Svratka, Tel. 566 662 308, +420 604 618 701, e-mail: pensionbukacek@quick.cz
Ubytování Ve dvoře, Křižánky 4, 592 03 Svratka, Tel. 566 662 923, +420 777 552 625, e-mail: vedvore@spinaas.cz, www.spinaas.cz
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