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SPORTUJ S NÁMI                                                                         SPORTUJ  S  NÁMI 

 

 
Datum: sobota 16. února 2008. 
 
Odjezd: vlakem ze stanice Pardubice hl. n. v 6.55 hod. do stanice Čachnov (příjezd v 8.25 

hod.). Přestup ve Žďárci u Skutče (7.53/7.57 hod.). 
Sraz účastníků, kteří mají zájem cestovat společně na cenově výhodnou skupinovou 
jízdenku, je v hale před pokladnou u schodiště „odjezd“ nejdéle do 6.45 hod. 

 
Zpět: vlakem ze stanice Čachnov v 17.49 hod. s přestupem ve Žďárci u Skutče (18.12/18.14 

hod.) do stanice Pardubice hl. n. (příjezd v  19.08 hod.). 
Po dohodě účastníků je možné odjet z Čachnova již v 16.20 hod. přímým vlakem do 
Pardubic (příjezd na hlavní nádraží v 17.38 hod.). 

 
Trasa: od nádraží Čachnov [1] po modré zn. směrem na Karlštejn. V místě, kde se modrá 

otáčí o devadesát stupňů doprava (a jde již přímo ke Karlštejnu), pokračovat rovně 
a po neznačených cestách dojet na rozcestí turisticky značených tras západně od Čtyř 
palic [2]. Pro orientaci  může  posloužit značení cyklistické turistické trasy číslo 
4184. K Milovskému rybníku [3] sjet po zelené zn. Dále pokračovat po zelené zn. 
na rozcestí s červenou TZT. Po neznačených cestách objet Malínskou skálu [4]. Na 
červenou TZT se napojit u přístřešku západně od Malínské skály. Po červené zn. 
okolo vrchu Křovina a neznačenou cestou mimo Lisovskou skálu [5] sjet na rozcestí 
se žlutou TZT. Po žluté zn. na Devět skal [6] (možno vynechat) a dále až do Svratky 
[7]. Ze Svratky vystoupat po červené zn. na rozcestí Karlštejn [8]. Odtud vlevo po 
modré zn. na nádraží Čachnov. 

 

    Celkem: 34 km. Při vynechání vrcholu Devět  skal: 33 km. 
 
Možnosti občerstvení: Čachnov (omezená), oběd v restauracích u Milovského ryb., Svratka. 
 
Mapa: zelená edice KČT č. 48 Žďárské vrchy (1:50 000). Nejlépe 3. vydání 2004. 
 
Upozornění: 

• Změna trasy v závislosti na sněhových podmínkách vyhrazena. 
• Při nedostatečné sněhové pokrývce bude akce přesunuta na pozdější termín. 

 (O změně termínu rozhodne vedoucí výletu, po zjištění aktuelních sněhových 
podmínek, v pátek 15. 2. ve 13.00 hodin. Informováni budou pouze účastníci 
přihlášení do 15. 2. 2008 u vedoucího výletu.) 

 
Počasí ve Svratce můžete průběžně sledovat na webkamerách. Adresa: www.svratka.cz. 
 
Trasu připravil a výlet vede: Miroslav Halda (mobil 605 339 464, operátor T-Mobile CZ). 
 
���� Plníte-li podmínky „Českomoravského turisty“ a doposud jste ještě nenavštívili dále uvedená 
místa, nezapomeňte doma záznamník OTO Žďársko (povinné místo: Devět skal, volitelná místa: 
Svratka a Karlštejn). 
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Turisticko-vlastivědný text. 
 
 
[1] Čachnov – v 18. století železná huť, která pracovala jen asi 50 let. V okolí kdysi těžba železné 

a kobaltové rudy. Nyní velká pila. 
 
[2] Čtyři palice – přírodní rezervace (37,25 ha, vyhlášena v roce 1990). Skupina rulových skal (732 m 

n. m.) s balvanitými sutěmi a původní druhovou skladbou jedlobukového vegetačního 
stupně v nejbližším okolí. Cvičný horolezecký terén, turisticky přístupná pouze krajní skála 
zvaná Děvín. (Mimo trasu akce. Viditelné z vrcholu Malínské skály.) 

 
[3] Milovy  – v letech 1741 – 1830 huť na železo, hamr a drátovna, ruda těžena v okolí. Od roku 1835 

sklářská huť s technicky i umělecky vyhlášenými výrobky, vyváženými do zahraničí. 
Milovský rybník (10 ha) založen roku 1610. Při něm postaven roku 1935 hotel později 
změněný na rekreační středisko. V 80. letech 20. století postavena moderní odborářská 
zotavovna, nyní hotel OREA Devět skal. 

 
[4] Malínská skála – přírodní památka (5,9 ha, vyhlášena v roce 1976). Skupina více vrcholových 

rulových skal (811 m n. m.). Čtyři z nich jsou cvičným horolezeckým terénem. Z vrcholu 
částečně omezený výhled na Milovský rybník a hotel Devět skal. 

 
[5] Lisovská skála – přírodní památka (0,5 ha, vyhlášena v roce 1976). Rulová vrcholová skála (802 

m n. m.) s lavicovým rozpadem ruly a s balvanitými sutěmi na svazích. (Mimo trasu akce. 
Nebezpečný sjezd mezi balvany.) 

 
[6] Devět skal – přírodní památka (3,3 ha, vyhlášena v roce 1973). Nejvyšší vrchol Žďárských vrchů 

(836 m n. m.) s upravenou vyhlídkou (rozhled pouze severním směrem) a skupinou 
vrcholových rulových skal. Název Devět skal vznikl patrně přenesením z názvu lesního 
hřebene, který se zvedá směrem od Křižánek při modře značené pěší trase. Zde skutečně na 
starých mapách je uveden název Devět skal. Horolezci je dokonce mají pojmenované a je 
jich opravdu devět. Lovecká chata sloužila roku 1945 partyzánům. Cvičný horolezecký 
terén. 

 
[7] Svratka – první zmínka roku 1350. Snad již tehdy, nejpozději od roku 1485 byla městečkem. 

Městem od roku 1867. Od středověku tradiční hrnčířství a kamnářství. V 19. století 
klempířství a výroba pilníků. Dnes strojírenství (firma MARS) a dřevařský průmysl. Od 
března 1945 základna partyzánského oddílu „Vpřed“. Hotel Mánes (v zimě mimo provoz) 
s golfovým hřištěm, rychlobruslařský stadion. Původně gotický kostel sv. Jana Křtitele ze 
14. století byl přestavěn roku 1759. Při něm zděná zvonice s dřevěným patrem. Lidová 
architektura. Rodiště spisovatele Josefa Věromíra Plevy (1899 – 1985). Působiště řady 
malířů – bratři Bubeníčků, O. Nejedlého, Fr. Kavána, O. Blažíčka (pamětní desky). O obci 
a jejím okolí více na www.svratka.cz. Městské muzeum Svratka (adresa U Zbrojnice 
347, mobil 777 224 205, více na www.muzeum.svratka.cz). 

 
[8] Karlštejn  – rokokový lovecký zámeček Kinských z let 1766 – 76 pod stejnojmenným vrcholem 

(783 m n. m.) v blízkosti evropského rozvodí Labe – Dunaj. Roku 1784 zde zřízen šichtovní 
úřad, řídící provoz vrchnostenských železných hutí v okolí. Do roku 1925 byla při zámečku 
rozlehlá jelení obora. V polovině 20. století obrazová galerie. Nyní podnikové rekreační 
středisko. Roku 1947 se zde natáčela část filmu „Temno“. Natáčely se zde také některé 
scény posledního dílu druhé a prvního dílu třetí řady televizního seriálu „Četnické 
humoresky“.   


