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Milovy

17,3 km

504 m

5:30 h

Die schönsten Felsen von Žďárské vrchy
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Die Wanderung beginnt an der Wegkreuzung am Teich
der Gemeinde Milovy und folgt der grünen Markierung um
den Teich. Nach 1,5 km Weg gelangen wir zum Wegweiser
Dráteníčky-rozc. Auf der grün-roten Markierung bleibend,
kommen wir nach 0,5 km an die Wegkreuzung Dráteníčky. Hier
biegen wir links ab. Der rote Wanderweg führt uns zum Felsen
Dráteníčky. Zurück nehmen wir denselben Weg bis zur ersten
Wegkreuzung Dráteníčky - rozc., danach den rot markierten
Waldweg. Nach einem 1 km langen steinigen Anstieg kommen
wir an die Wegkreuzung Malinská skála. Vom Felsen Malinská
skála eröffnet sich uns der Blick in das tiefe Tal. Auf dem roten Weg um den Felsen Lisovská
skála kommen wir nach 4 km an die Wegkreuzung Devět skal. Wir biegen rechts ab und
nach einem Anstieg von 1 km gelangen wir auf dem gelben Weg zur Wegkreuzung Devět
skal - vyhlídka (836 m). Nach einem steilen Aufstieg entlang des grünen Wanderweges,
der uns im letzten Abschnitt auch über Felsen führt, haben wir nach 100 m den höchsten
Punkt des Berglandes erklommen. Unsere Mühe wird hier mit einer herrlichen Aussicht
belohnt. Der Rückweg führt uns von der Kreuzung Devět skal – vyhlídka bergab auf dem
blauen Weg am Felsen Bílá skála vorbei. Biegt man auf etwa halbem Wege im Wald rechts
ab in Richtung Křižánky, gelangt man zum Felsen. Von Křižánky aus führt uns der Weg auf
der blauen Markierung nach 3 km zum Aussichtspunkt Čtyři palice. Zurück nehmen wir
denselben Weg (blau, grün) und erreichen nach 0,5 km die Wegkreuzung Pláňkovo rozcestí.
Von hier aus kommen wir auf dem grünen Weg nach 3 km zurück zum Teich von Milovy.

Za nejkrásnějšími skálami Žďárských vrchů
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Dráteníčky
49°39‘16“N, 16°05‘00“E
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Devět skal
49°40‘16“N, 16°01‘53“E
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Malinská skála
49°39‘41“N, 16°04‘16“E
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Bílá skála
49°40‘24“N, 16°02‘42“E

3

Lisovská skála
49°39‘42“N, 16°02‘19“E

6

Čtyři palice
49°41‘14“N, 16°05‘34“E

Výchozím bodem je rozcestník Milovský rybník v obci Milovy. Vydáváme se po zelené
značce kolem rybníka a za ním po 1,5 km stoupání dorazíme k rozcestníku Dráteníčky –
rozc. Ten nás navede nyní už po zelené a červené značce k dalšímu 0,5 km vzdálenému
rozcestníku Dráteníčky. Zde zahneme vlevo po červené značce ke skále Dráteníčky.
Zpět se vracíme stejnou cestou až k prvnímu rozcestí Dráteníčky – rozc., od kterého se
vydáme do lesa po červené značce. Po 1 km dlouhém stoupání po balvanových proudech
dorazíme k rozcestí Malinská skála. Od Malinské skály se nám již nabízejí pohledy
do hlubokého údolí a my pokračujeme stále po červené kolem Lisovské skály 4 km
k rozcestí Devět skal. Vpravo od rozcestníku stoupáme po žluté 1 km k rozcestí Devět skal –
vyhlídka (836m). Odtud pokračujeme po zelené značce ještě
100 m, v závěru i po skále, k nejvyššímu vrcholu Žďárských
vrchů, odkud se můžeme pokochat krásnými pohledy. Zpět
od rozcestí Devět skal - vyhlídka klesáme po modré značce
kolem Bílé skály, ke které je třeba odbočit vpravo do lesa
zhruba v polovině cesty do Křižánek. Z Křižánek pokračujeme
stále po modré k 3 km vzdálené vyhlídce Čtyři palice. Zpět
se vracíme 0,5 km (po modré i zelené značce) stejnou cestou
k rozcestí Pláňkovo rozcestí a dále již pouze po zelené 3 km
zpátky k Milovskému rybníku.
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