
Přes tři hrady a dvě řeky  

Výlet v okolí obce, který vás zavede na zříceninu hradu Kraví Hora, hradu Levnov a tvrze Šance. 
Cestou překročíme několikrát dvě řeky - Oslavku a Chvojnici. 
 
- Časová náročnost: přibližně 4 až 6 hodin 
- Délka: přibližně 12 km 
 
Trasa výletu v okolí obce Senorady je virtuálně vyznačena pomocí GPS navigačního systému. Tzn. že 
stačí z těchto stránek stáhnout a do své GPS navigace uložit soubor, ve kterém je trasa uložena. GPS 
navigace vás pak provede celou tratí. Pokud GPS navigaci nemáte, pak si můžete popis trasy 
stáhnout do mobilu a nebo vytisknout na papír. Trasu lze též prohlédnout pomocí programu Google 
Earth. Odkaz na Google Maps zobrazí trasu v mapce, kterou lze zvětšovat, měnit typ mapy, apod. 

Cíl naší cesty - zřícenina hradu Kraví Hora.

Mapka trasy.



Výlet zahájíme v Senoradech u autobusové 
zastávky naproti obecnímu úřadu. 

Vydáme se po silnici směrem na Mohelno, ale 
již po několika metrech za mostkem přes 
potok odbočíme doleva a budeme pokračovat 
po cestě směrem nahoru ven z obce. 

Po polní cestě se dostaneme až k silnici na 
Mohelno, kterou překročíme, a vydáme se dál 
po další polní cestě, na kterou se napojíme u 
transformátoru. 



Otevře se nám krásný výhled na část obce 
Senorady zvanou Loh. 

Pokračujeme po polní cestě směrem k lesu.

Cesta ústí do lesa v místě zvaném "U 
obrázku". 



Projdeme lesem a dostaneme se na palouk, 
kde se opět napojíme na další lesní cestu, 
která směřuje dolů k řece. 

Dojdeme až k Senoradskému mlýnu, kde se 
dáme doleva podél náhonu. 

Projdeme přes lávku nad náhonem. 



A odbočíme doprava k mostku přes řeku 
Oslavku. 

Po překročení Oslavky jdeme dále lesní 
cestou kolem chat až do ústí lesa. 

Po několika metrech nesmíme zapomenout 
odbočit doleva na lesní pěšinu, která stoupá 
prudce k hradu Kraví Hora. 



Pěšina nás dovede přímo k hradu Kraví Hora.

Zde si můžeme přečíst něco o historii hradu a 
jeho okolí. 

Z hradu je hezký výhled na údolí. V dálce 
vidíme také obec Senorady - začátek i konec 
naší cesty. 



Na hradě Kraví Hora jsou pozůstatky dvou 
masivních oválných věží. 

Z hradu se vrátíme zpět na lesní cestu, která 
se dále táhne podél řeky Chvojnice. 

Zde můžeme řeku přebrodit.. 



.. a nebo si počkáme a přejdeme řeku o 
několik metrů dále přes lávku. 

Dojdeme až k legendární chatě "U kata", 
kterou všichni trampové z údolí Chvojnice 
dobře znají. 

Postupujeme dále kolem hezkého koryta říčky 
Chvojnice. 



Na tomto rozcestí zvaném "Pod borovinou" 
nesmíme zapomenout odbočit doprava na 
lesní cestu, která se drápe vzhůru k hradu 
Levnov.  

U hradu Levnova si můžeme přečíst 
informační tabuli a dozvědět se něco z 
historie hradu. 

U tabule odbočíme doprava a po jednom 
kilometru se dostaneme až k hradu. 



Nyní se nacházíme na vrcholku zříceniny. Je 
zde sice méně zachovaného zdiva než na 
Kraví Hoře, ale zato nás potěší hezký výhled.

Výhled do údolí řeky Oslavky z hradu 
Levnova. Hrad Levnov je také nazývan 
Ketkovák nebo Ketkovský hrad. 

Pohled na protější "Velkou skálu" - vyhlídku 
přístupnou od obce Senorady. 



Zpět z hradu Levnova postupujeme po lesní 
pěšině směrem dolů ke Ketkovskému mlýnu. 

U mlýna se napojíme na lesní cestu a 
postupujeme směrem k řece. 

Přes řeku Oslavku stojí nově zrekonstruovaný 
most, který býval kdysi v městě Třebíči. Po 
vyřazení ho zakoupil místní mlynář a je užíván 
dodnes. 



Postupujeme dále až ke skále kudy tehdejší 
mlynář nechal prorazit cestu. 

Projdeme přes chatovou oblast, kolem 
kantýny, a dále lesní cestou směrem na 
Senorady.  

Nyní jsme na začátku obce Senorady v části 
zvané Loh. 



Dále cestou k obci nepokračujeme, ale 
vydáme se úzkou pěšinkou směrem doleva 
nahoru a stoupáme k tvrzi Šance. 

Bývalá tvrz je nyní tvořena dvěma 
kuželovitými vrcholky s příkopem okolo. 

Vychutnáme si výhled z tvrze a pokračujeme 
pěšinkou směrem dolů k asfaltové silnici. 



Po silnici projdeme obcí Senorady a jsme zpět 
v místě, ze kterého jsme dnešní výlet zahájili.

 


