
Červená trasa
Hned za Křižánkami můžete navštívit inter-
aktivní naučnou stezku Naše stromy. Ces-
tou k Milovům potkáte studánku Slavěna. 
U  Milovského rybníka se můžete zastavit 
na  koupání, z  Blatin vyběhnout do  sedla 
pod Drátníkem a  rozhlédnout se po okolí. 

V Krátké si chvíli sedněte na dvoře nebo zahradě Domu pří-
rody a dejte si svačinu. Ve Sněžném se zastavte v místní vy-

hlášené cukrárně. Následuje 
dlouhý úsek lesem až k ves-
nici Březiny. Na  jejím okraji 
se na  chvíli ponořte do Ku-
kyho lesa. Cesta přes Březi-
ny a České Milovy se klikatí 
a  poskytuje pěkné výhledy 
na okolní chalupy, které jsou 
rozházené po  stráních. Ces-

tou si můžete prohlédnout 
Milovskou naučnou stezku 
s  podařenými vizualizacemi. 
Před Křižánkami je odbočka 
ke skalnímu útvaru Čtyři pali-
ce. Při sjezdu se nezapomeň-
te kochat malebnými scené-
riemi a v Kyšperském rybníce 
smyjte pot z  cest. Okruh je 
dlouhý 25 km.

Zelená trasa
Zde potkáte nejznámější skály Žďárských 
vrchů: Drátenickou, Malínskou, Lisovskou 
a nejvyšší vrchol Devět skal. Na skály se ov-
šem nedá vyjet na kole. K těm musíte přijít 
a na většinu můžete i vylézt a rozhlédnout se 
po okolí. Jen to nedělejte na jaře. Kromě De-

víti skal a Lisovské skály tam hnízdí chránění krkavci. Pramen 
přímo na trase žádný nenajdete. Můžete vzít zavděk pumpou 
na Blatinách. Pokud se chcete občerstvit limonádou, zastav-
te se pod Drátenickou skálou U Kolouška nebo v Hodůňce 
na Krátké na třešňovou limonádu. Okruh je dlouhý 17 km.

Pohled ze sedla pod Drátenickou skálou na Samotín

Lisovská skála

Čtyři palice

Žlutá trasa
Na  okruhu potkáte dvě slavné studán-
ky Vitulka a  Barborka s  chutnou vodou 
a  veselým potůčkem. Koná se zde kaž-
doročně Otvírání studánek za doprovodu 
hudby Bohuslava Martinů. Cestou si ne-
daleko Tří Studní projděte unikátní luční 

křížovou cestu. Vykoupat 
se můžete u rybníka Syko-
vec. Krásnou panorama-
tickou vyhlídku nabídne 
Pasecká skála. U  Studnic 
možná zahlédnete sloupy 
námrazové stanice. Na Ka-
dově se zastavte na  limo-
nádu. A  jestli ještě nejste 

unaveni, odbočte z Kadova 
na  Krátkou, kde v  Domě 
přírody najdete interaktivní 
expozici o přírodě a krajině 
Žďárských vrchů. Na  závěr 
se můžete vykoupat v ryb-
níku Medlov. Okruh měří 
19 km.

U studánky Vitulka

V DPŽP nejsou vycpaniny

Rybník Sykovec

Výhled z Pasecké skály

Drahé cyklistky, cyklisté a zdatná cyklisťata!
Žďárské vrchy se vyznačují pestrým reliéfem krajiny. Ze 
zdejší nabídky cyklotras si vybere každý příznivec pedálů 
a sedel.

Milovníkům kochání se krajinou, pomalého pohybu v sed-
le kola, či rodinám s dětmi nabízíme tři trasy, po kterých se 
lze vydat při pobytu ve Žďárských vrších.

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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Cyklovyjížďky polehoučku

Kolem pramenů
a kamenů

Tyto trasy zvládneme i my




