
Žlutá trasa
Vede okolo několika studánek s výbornou pit-
nou vodou (Barborka a Vitulka u Třech Stud-
ní, Švarcova studánka nedaleko Račína nebo 
studánka Salvatorka v lesích u Žďáru nad Sá-
zavou) a také okolo pramene řeky Doubravy. 
Vykoupejte se v Medlovském rybníku, Pilské 

nádrži či ve vysočinském moři 
– Velkém Dářku.

Z  Kadova je to jen kousek 
do  Domu přírody Žďárských 
vrchů v  Krátké s  unikátním 
představením místní přírody 
a 3D filmem. Co se týká „ka-
menů“ můžete odbočit k Pa-
secké skále s panoramatický-

mi výhledy do okolí či ke skále Vávrově – samostatně stojícímu 
obrovskému balvanu uprostřed louky u Pohledce. Tento okruh 
prochází dvěma největšími 
městy regionu. Žďárem nad 
Sázavou s jedinečnými stav-
bami Jana Blažeje Santiniho-
-Aichela (Zelená hora, zámek 
dolní hřbitov) zapsanými na 
seznam UNESCO a Novým 
Městem na Moravě s jeho 
proslulou Vysočina arénou. 

Velké Dářko

Studánka Vitulka

Pasecká skála

Dům přírody Žďárských vrchů

Milé zdatné cyklistky, zdatní cyklisté!
Žďárské vrchy se vyznačují pestrým reliéfem krajiny. Ze 
zdejší nabídky cyklotras si vybere každý příznivec pedálů 
a sedel.

Milovníkům náročných tras, příkrých kopců a  prudkých 
sjezdů může přijít vhod nabídka tří delších cyklovýletů 
po nádherné krajině.

Trasy jsou vedeny jako okruhy, jejich začátek a  konec si 
zvolíte sami, podle místa ubytování nebo dle dostupného 
parkoviště. Do prostoru se dá přijet s koly také vlakem. Že-
lezniční stanice jsou ve Žďáru nad Sázavou, Novém Městě 
na  Moravě, Hlinsku, Čachnově, Pusté Kamenici, Borové 
u Poličky event. Ždírci nad Doubravou.
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Kolem pramenů
a kamenů

Cyklotrasy pro drsňáky

Hodůňka v Krátké

Červená trasa
Na  okruhu potkáte množství drobných 
studánek (Knížecí, Stříbrná, Černobahenní, 
obecní ve Svratouchu) a pramenů vysočin-
ských řek Svratky, Chrudimky, Krounky. Po-
jedete doslova po střeše Evropy. Výpravu si 
můžete zpestřit návštěvou skal. Ať už jsou to 

malebné Milovské Perničky, Malínská skála, majestátní Zka-
menělý zámek, či nejvyšší vrchol Devět skal. Nezapomeňte se 
zastavit na Žákově hoře, ve Slavíčkových Kameničkách nebo 
v nově otevřeném návštěvnickém centru Domu přírody Žďár-
ských vrchů v Krátké. Základní trasa má 55 km.

Zelená trasa
Tento okruh přinese setkání s dalšími stu-
dánkami (Ptačí a Štorkovou nedaleko Od-
rance). „Kameny“ můžete potkat na  je-
diném hradě v prostoru Žďárských vrchů 
– Skály. Jeho malebná zřícenina je vrostlá 
do skalnatého vrcholu Štarkova. Dalším lá-

kadlem této trasy jsou vrchy s úžasným rozhledem: Kame-
nice, Metodka a Lucký vrch. Snadno se dá vyjet na Buch-

tův kopec s budovou Řízení 
letového provozu, nejvýše 
položeným obydleným mís-
tem na Vysočině. 

Na okruhu potkáte také dva 
mohutné stromy, které při-
pomínají evangelickou mi-
nulost kraje: Drašarovu lípu 
na  Březinách a  Lukasovu 

Zpívající lípu v  Telecím. Vr-
cholem putování může být 
návštěva Jimramova spoje-
ného se jménem Jana Karafi-
áta a jeho Broučky a zastave-
ní v místní kavárně či bufetu 
na  náměstí. Základní trasa 
měří 50 km.

Buchtův kopec

Milovské perníčky

Nad Jimramovem 




