
I Morava má svůj Grand Canyon! Místo, kde každý výšlap do svahů stojí za to.  

Vychutnejte si západ slunce nad údolím zalitým do podzimních barev.     

NÁROČNOST TRASY Jednotlivé části cesty můžete absolvovat samostatně, nebo si je pospojujte do přibližně 11 km dlouhého výletu,  

během kterého rozhodně procvičíte svou fyzičku. Ve svazích vedou často úzké pěšiny nevhodné pro kolo či kočárky. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Senorady (začátek i konec trasy), alternativní trasa končí v Čučicích 

POPIS CESTY  

 

Ze Senorad můžete vyrazit jen krátkou vycházkou na luxusní vyhlídku na Velké skále. Ale nebyla by to škoda, když už 

jste vyrazili na výlet? Další zajímavá místa okolí jsme spojili do téměř paprsčité trasy. Ano, výškově je to divočina .   

Z autobusové zastávky Senorady vyjděte po žluté turistické trase údolím potoka. Od Senoradského mlýna pokračujte 

po červené značce přes řeku Oslavu a dál do kopce na první z nádherných výhledů na údolí, prozkoumat pozůstatky 

hradu Kraví hora (bod 2 na mapce). Zde je přístřešek, kde si můžete odpočinout. Sejděte zpět k mlýnu a vraťte se 

na žlutou značku. Úchvatnou skalní trasou a dále lesní cestou pokračujte po červené značce, přes Oslavu, kolem 

Ketkovického mlýna. Pozvolnějším stoupáním  

červené trasy dojdete ke zříceninu hradu Lev-

nov, kde vás čeká další krásný výhled (bod 4). 

Dál sejděte zpět ke Ketkovickému mlýnu, přes 

řeku a pak už si vyšlápněte po žluté trase na 

zlatý hřeb celé cesty, vyhlídku na Velké skále 

(bod 5). Z ní už téměř po rovině, kolem dal-

ších skalních vyhlídek dojdete do Senorad.  

Jinou, alternativní trasou může být cesta 

téměř v protisměru – ze Senorad na sever 

přímo k Velké skále, sál po žluté dolů k řece, 

po červené kolem Ketkovického mlýna mírně 

do svahu a dál po zelené hřebenovou cestou 

s vyhlídkou u pomníku dál do Čučic. 

OBČERSTVENÍ turistický kiosek a hned několik studánek 

MAPA  A VÝŠKOVÝ  
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TRASU DOPORUČUJE Zuzka z PR týmu  

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 
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https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.2345600&y=49.1347261&z=15&rc=9lK61xTY-93Qqkdkh9K6dhk05NMfZGd53L83pqflH3h4&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
http://www.lipka.cz

