
Čtyři palice, Zkamenělý zámek a další skály
Podnikněte s námi výlet z malebného podhůří Českomoravské vrchoviny k tajuplným mohutným skalám ukrytým 
v hustých lesích Žďárských vrchů.

Výchozím bodem pro tuto túru může být obec Pustá Rybná. V obci si můžeme prohlédnout 
klasicistní kostel sv. Bartoloměje z r. 1842 a evangelický kostel z konce 19. stol.
Z Pusté Rybné jdeme po zelené směr obec „Březiny“ 3 km, „Čtyři palice“ 5,5 km. První 
kilometr půjdeme po silnici až k DDrašarova lípa. Ta vyrostla v místech, kde prožil svá 
poslední léta života buditel a spisovatel Justin Michl-Drašar. Pohřben je na zdejším 
hřbitůvku. Dál nás zelená povede po loukách a stráních s roztroušenými chalupami a 
usedlostmi. Poté přijdeme opět k silnici, po které půjdeme přes obec Březiny. V jejím 
závěru opět odbočíme vpravo do stráně, po níž vystoupáme až k DNad pasekami. Zde 
vstoupíme do lesa a po 0,5 km přijdeme k nejmonumentálnějšímu skalisku našeho výletu.
U DČtyři palice se rozkládá skupina skal, jejíž dominantu tvoří zejména tyto skály: Děvín 27 
m, Paličatá (Čtyři palice) 33 m, Tvrz 25 m. 
Po prohlídce skal se vydáme od DČtyři palice po modré směr Velké (Milovské) Perničky 1 
km. Tam se dostaneme pohodlnou chůzí po lesní pěšině. Milovské perničky tvoří skupinu 
3 skalních bloků, které se rozkládají na obou stranách cesty. Nejvyšší z nich dosahuje výšky 
25 m. Od DVelké perničky (757 m)  pokračujeme 

směr „Zkamenělý zámek“ 2 km. Půjdeme po lesní cestě bez větších výškových rozdílů. Pouze posledních 500 
m budeme prudce stoupat na vrchol kopce, na kterém se Zkamenělý zámek nachází.
Zkamenělý zámek je nejmenší ze všech skalisek, které jsme doposud na výletě viděli. Skalní bloky dosahují 
výšky nejvíce 10 m, jsou podkovovitě uspořádány a ohraničují průchodem otevřený vnitřní prostor o 
rozměrech 40 x 16 m. V 6. a 7. stol. zde stávalo opevněné hradiště. Části valů a příkopů se zachovaly až do 
dnešních dob.
Po asi 200 m chůze po modré sejdeme k DU Knížecí studánky (730 m).  
Od rozcestníku pokračujeme směr „Rybenské perničky“ po červené 3 
km a je to vpravo od směru, ze kterého jsme přišli. 
Z počátku mírně stoupáme /2/ až přijdeme na lesní cestu, kde 
začneme mírně klesat až 
k rozcestí Malé též Rybenské 
perničky (750 m). Rybenské 
perničky tvoří 3 oddělené skalní 
bloky typu mrazového srubu, 
dostatečně velké a mohutné, 
s výškou stěn 16  a  8 m. Ve 
vrcholových partiích se vytvořily 
skalní mísy.
Po prohlídce posledních 
skalisek tohoto výletu půjdeme 
po červené směr „Pustá Rybná“ 
2 km. Zanedlouho opustíme 
husté lesy a dál již půjdeme 
malebným podhůřím až do 
Pusté Rybné, kde náš výlet 
končí.

Celková délka 13,5 km.
Obtížnost 2.
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