Turistický okruh ve Středním Pojihlaví
Tento výlet nás zavede z historického městečka Mohelno do hlubokého údolí řeky Jihlavy, které nás dovede přes dvě
fascinující skalní vyhlídky až k mohutné zřícenině hradu Templštejn. Cestou zpět nás půjdeme poetickou krajinou přírodní
rezervace Biskoupský kopec.
Výchozím bodem je obec Mohelno, ze které vycházíme po modré směr „Mohelnský mlýn“ 2 km. V obci si můžeme prohlédnout původně
románský, později goticky přestavěný kostel Všech Svatých. Od D vystoupáme po silničce nahoru nad Mohelno a po chvíli sejdeme prudce dolů
na dno údolí řeky Jihlavy. Tam najdeme i DMohelnský mlýn, od kterého budeme pokračovat po
červené směr „Na Babách“ 3,5 km.
Podstatnou část výletu se budeme pohybovat v Přírodním parku Střední Pojihlaví, který v sobě
zahrnuje 5 zvláště chráněných území – přírodní rezervaci Biskoupský kopec, Mohelničku, Nad
Řekami, Biskoupskou hadcovou step a přírodní park Kozenek. Řadu z nich navštívíme.
Prvních 0,5 km jdeme po břehu Jihlavy, pak odbočíme vlevo a vystoupáme do prudkého svahu
nad řekou. Až přijdeme k chatové osadě, kde se napojíme na zpevněnou cestu, která nás
zavede zpět k řece.
Opět jdeme kolem řeky a cestou míjíme různé trampské chaty, později začneme stoupat
borovicovým a dubovým hájem. Neustále si musíme hlídat červenou značku, abychom ji někde
neminuli. Řeka se nám ztratí a až vystoupáme nahoru mezi pole, musíme hned asi po 50 m odbočit
se značkou vpravo z polní cesty, po které jdeme, na jinou lesní pěšinu, která nás po chvilce chůze
v lese přivede k DNa Babách. 100 m
od něj se nachází fascinující vyhlídka.
Nacházíme se v přírodní rezervaci
Velká skála, která zde byla zřízena k
ochraně zbytků reliktních borů a
teplomilných doubrav. Řeka Jihlava
zde vytváří až 140 m hluboké údolí
s množstvím skalních stěn a skalních věží,
které budeme mít z vyhlídky jako na
dlani. Pak pokračujeme dál směr „Skály
rozcestí“ 3 km a „ Pod Templštýnem“
4 km. Asi po 1,5 km chůze se dostaneme
na další vyhlídku Velká skála, která
rovněž stojí za zastavení.
Od DSkály pokračujeme směrem
„Pod Templštýnem“ 1 km. Scházíme po
červené prudce dolů podél skal a suti
až k Jihlavě, kterou přejdeme po mostě
na druhou stranu. Tam se nachází
příjemné občerstvení Pod skálou a
rozcestí Pod Templštýnem.
Po případném občerstvení se vydáme
0,5 km po žluté ke zřícenině hradu
Templštejn. Čeká nás velmi prudké
stoupání /3/ až na vrchol Vrabčího kopce,
kde se hrad nachází.
Zřícenina Templštejn je velmi rozlehlá a
takřka kompletně prorostlá zelení, ve které se ukrývají zbytky
hradeb a budov. Důkladná prohlídka si vezme asi hodinu času.
Tento hrad byl postaven řádem templářů a je doložen už k roku
1298. Zanikl po požáru v 2. pol. 15. stol.Vracíme se zpátky po
stejné cestě k rozcestí „Pod Templštýnem“.
Kdo má ještě čas a sílu, může si zajít navíc tam a zpět 2 km
k Pustému mlýnu a pokochat se malebnými zákruty Jihlavy
v úzce sevřeném kaňonovitém údolí.
Pak se vydáme po žluté směr „Biskoupský kopec“ 2,5 km.
Prudkým stoupáním /2-3/ místy /3/ mineme nám už známý
DSkály a pokračujeme dále po žluté, až se dostaneme na louky v okolí Biskoupského kopce. Pak už jen
mírným stoupáním přijdeme k jeho neoznačenému vrcholu. Je to 397 m vysoko – nejvyšší bod naší trasy. Dále již
pokračujeme 3 km bez značení. Od vrcholu velice mírně klesáme prozatím ještě po žluté, až se značka napojí
na výraznější polní cestu. Po ní se vydáme směrem vlevo (tj. opačně než značka). Polní cesta nás povede přes
louku k blízkému lesíku, kde je křižovatka lesních cest. My budeme pokračovat rovně po hranici lesa a pole až
vejdeme do smíšeného lesa. Cesta nás provede lesem na další louky v závěru lemované ovocnými stromy. Za
nimi půjdeme dále po zpevněné cestě lesem, až přijdeme na začátek obce Lhánice. Zbývají poslední 2 km, které
jdeme po nefrekventované silnici z Lhánic do Mohelna, kde náš výlet začal a také končí.
Celkem 15,5 km.
Náročnost 2-3.
Informační centra:
Informační a turistické centrum, Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč, tel. 568 847 070, fax: 568 840 459, e-mail: info@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Ubytování a stravování:
C PRIVAT, 675 75 Mohelno 506, tel: 602 793 375
Penzion Marie, 675 75 Mohelno 499, tel. 568 642 184, 724 241 544, http://www.turistika.cz/penzionmarie
Penzion Senorady, Senorady 56, 675 75 Mohelno, tel. 568 642 060, 602 726 129, 602 726 133, e-mail: energo1rejthar@tiscali.com, http://www.senorady.penzion.com
Ubytování U Hošků, Senorady 128, 675 75 Mohelno, tel. 568 642 027, 602 550 382
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