
TRASA III: WOKÓŁ RADUNI

Rodzaj wycieczki: wycieczka piesza wyżynna, jednodniowa
Dojazd oraz powrót: samochodem
Czas dojazdu: ok. 45 min (40 km) w jedną stronę;
Czas całkowity trasy: ok. 3 h
Ilość etapów wycieczki: III

Mapa, szczegóły treningu oraz wykres wygenerowane zostały przez aplikację Samsung Health



OPIS TRASY

I etap: Sulistrowice – przełęcz Słupicka – przełęcz Tąpadła 
(czas przejścia ok. 60 minut)
Zaczynamy trasę niedaleko zalewu w Sulistrowicach i szlakiem czerwo-
nym pieszym kierujemy się bardzo łagodnie w górę. Po wejściu do lasu 
na przełęczy Słupickiej skręcamy w prawo i szlakiem zielonym pieszym 
kierujemy się dalej poszyciem leśnym łagodnie w górę.

II etap: przełęcz Tąpadła – Radunia (czas przejścia ok. 30 minut)
Dochodzimy do przełęczy Tąpadła, gdzie krzyżują się 3 szlaki piesze: 
zielony, niebieski i żółty. Żółtym i niebieskim skręcając w prawo można 
dojść na szczyt Ślęży. My skręcamy w lewo i szlakiem niebieskim kieruje-
my się na szczyt Raduni, tym razem z dwoma mocniejszymi podejściami.

III etap: Radunia – przełęcz Słupicka – Sulistrowice 
(czas przejścia ok. 45 minut)
Ze szczytu Raduni kierujemy się dalej szlakiem niebieskim pieszym w dół, 
dochodząc znów do przełęczy Słupickiej, gdzie ponownie wracamy na 
szlak czerwony, którym wracamy do Sulistrowic.

TEST TRASY KdZ

Trasa jest przyjemna i nie prowadzi przez dużą różnicę wysokości (stąd 
na wykresie podejścia mogą wydawać się strome, jednak w rzeczywisto-
ści nie są trudne do przejścia) - jedyne trudniejsze podejście jest między 
przełęczą Tąpadła a szczytem Raduni. My akurat wybraliśmy trasę pod 
szczytem, nieco łagodniejszą, ale za to z niesamowitym widokiem 
na Ślężę oraz Równinę Wrocławską, gdzie można było dostrzec Wrocław 
z charakterystyczną wieżą SkyTower. Problematyczny może być dojazd, 
kiedy nie posiada się samochodu, bowiem od Sobótki, gdzie dojeżdza 
regularnie PKS z Wrocławia, pieszo jest to spora odległość. Posiadając 
samochód warto wybrać tę trasę z racji równie dobrych widoków jak 
ze Ślęży, a zdecydowanie mniejszą liczbą turystów na trasie. Na szczycie 
nie ma schroniska, zatem prowiant trzeba zabrać koniecznie ze sobą.



I. Długość trasy:
Trasa łącznie wyniosła 12km (ok. 15 tys. kroków): w sam raz!

II. Stopień trudności trasy:
Trasa nie ma dużych wzniesień.  

III. Oznakowanie trasy:
Trasa oznakowana idealnie.

IV. Atrakcje na trasie:
Trasa przyjemna, doskonały widok na Ślężę, ale po drodze nie ma 
innych atrakcji. 

V. Dojazd z Wrocławia:
Dojazd komunikacją zbiorczą może być problematyczny, preferowany 
samochód.
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Łącznie 4/5 pkt. KdZ


