
Okružní výlet mezi skálami Milovského polesí
Husté a opuštěné lesy, malebné vísky v podhůří, romantický zámeček Karlštejn, skaliska Dráteníčky a Čtyři palice. To vše 
Vám nabízí tento jednodenní výlet.

Výchozím bodem je parkoviště u samoobsluhy v centru obce Herálec. Z něj vyjedeme po 
cyklotrase č. 1 a zároveň po silnici směr „Brušovec“ a „Kadov“. Na konci Herálce uvidíme 
napravo od cesty klasicistní kostel sv. Kateřiny a za ním pojedeme pěknou alejí památných 
stromů. Za Brušovcem vjedeme do hustých lesů a zahájíme vytrvalé stoupání /2/ místy /2-3/. Po 
4 km projedeme kolem parkoviště U sloupku. Dále již stoupáme mírněji. Po 3 km přijedeme na 
pěknou louku s hájovnou Blatky, kde odbočíme vlevo z cyklotrasy na lesáckou cestu vedoucí 
kolem hájovny do lesa. Po chvíli mírného klesání přijedeme na křižovatku s polní cestou, kde 
odbočíme vpravo a budeme sjíždět pěkným terénem až do luk nad malebnou osadou s 
přiléhavým názvem Samotín. 
Po chvíli jízdy v osadě přijedeme ke křižovatce s mohutným stromem ve svém středu. Tam 
odbočíme vpravo a za chvíli narazíme na zelenou značku, kterou budeme následovat směrem 
vlevo. Poté, co projedeme kolem posledních chalup, naskytne se nám krásný výhled na skálu 
Dráteníčky. Přímo ke skalám se s kolem 

nesmí, ale zelená značka nás provede jen pár desítek metrů pod nimi po pěkné louce.  
Pak sjedeme dolů polní cestou až ke křižovatce a rozcestí Dráteníčky, kde odbočíme 
vpravo na zpevněnou lesní cestu a zelenou značku směr „Milovský rybník“. Čeká nás 
pěkný sjezd, během kterého si musíme pohlídat odbočku doleva na neznačenou lesní 
cestu. K té přijedeme přibližně po 500 m a poznáme ji snadno podle památníku padlým 
vojákům z 1. svět. války. Zpočátku budeme výrazněji stoupat /2-3/, ale pak již pojedeme 
spíše traversem, místy budeme dokonce klesat. Orientace na těchto krásných lesních 
cestách je výstižně zakreslená na přiložené mapce. 
Od rozcestí Na Brušovci  již pojedeme po turisticky značené cestě a to po žluté směr 
„Svratka BUS“ 3,5 km. První polovinu tohoto úseku budeme stoupat, pak už nás čeká 
zasloužený sjezd do města Svratka, kde nás žlutá zavede až na náměstí k rozcestníku. 
Ze Svratky pojedeme po červené směr „Karlštejn“ 2,5 km. Abychom si mohli prohlédnout 
tento rokokový lovecký zámeček (nyní rekreační středisko OP Prostějov), musíme vyšlapat 
nejprudší kopec /3/ na naší trase. Od DKarlštejn jedeme divokým sjezdem v terénu 1 km 

k DU knížecí cesty a dále po červené 
směr „Rybenské perničky“ 3 km. Ještě 0,5 km pojedeme v terénu, pak už následuje zpevněná lesní 
cesta. Po ní budeme převážně klesat až ke křižovatce s odpočívadlem, kde odbočíme vpravo a 
budeme dále klesat, až se k nám znovu přidá červená značka, která si „odskočila“ k Rybenským 
perničkám. Teď již se držíme červené až dolů do Pusté Rybné. 
Z obce Pustá Rybná pojedeme po silnici směr „Březiny“ a na 6 kilometrů vyměníme husté 
lesy za malebné podhorské vísky. Mírně se vlnící krajinou přijedeme do vsi Březiny a budeme 
pokračovat po silnici stejným směrem až na začátek obce Milovy. Tam zahneme doprava na 
zeleně značenou turistickou pěšinu a prvních 100 m vystoupáme velmi prudce /3-4/ v terénu na 
pohodlnou lesáckou cestu, po které budeme mírně sjíždět až k rozcestí Pláňkovka. Od tohoto 
rozcestí si můžeme zajít prohlédnout (500 m pěšky!) nejmonumentálnější skupinu skal v Milovském 
polesí – Čtyři palice. Po jejich případné prohlídce pojedeme dolů /2/ po modré do „Křižánek“ 2,5 
km. 
V Křížánkách jedeme chvíli po modré, až přijedeme k zelené značce, která nás dovede během 

3 km k rozcestí Na Brušovci. Pojedeme po hrázi Kyšperského rybníka a až opustíme poslední chalupy, povede nás značka po uzoučké pěšině přes 
pastviny do lesa, kde po 200 m přijedeme na lesáckou cestu. Zde je nutné si dobře pohlídat značení, abyste se nezatoulali v spleti dalších lesáckých 
cest. Rozcestí Na Brušovci už známe. Vydáme se z něj vlevo po lesácké cestě směrem k „Herálci“. První km budeme stoupat, až přijedeme na 
křižovatku lesních cest, kde odbočíme vpravo na modrou značku, která nás pěkným sjezdem dovede do Herálce, kde náš výlet končí.

Délka celkem 44 km.
Náročnost 2-3.

Informační centra:
 Soukromé 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:
Hotel a restauradce Žákova Hora, 592 01  Herálec 400, tel. 566 663 133, 603 843 800, e-mail: zakovahora@seznam.cz, www.penzion-hotel.cz
Penzion Jiřina, 592 02  Svratka 88, tel. 566 662 465
Penzion Vysočina, Pláňava 182,  592 01  Herálec 400, tel. 566 662 354, 603 945 624, e-mail: p.vysocina@seznam.cz,  www.aa.cz/penzionvysocina/
Penzion Fryšava, Fryšava 11, 592 04  Fryšava pod Žákovou h., tel. 566 619 332, 602 368 097, e-mail: m.steflickova@worldonline.cz, www.arps.cz/steflickova
Penzion a restaurace Bukáček, Křižánky 41, 592 02 Svratka, tel. 566 662 308,  604 618 701, e-mail: pensionbukacek@quick.cz
Otvírací doby:
Svratecké muzeum, U zbrojnice 347, tel. 566 662 594, 777 083 487, e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz VII–VIII út–ne 10–12, 13-16
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