
Templštýn a údolí řeky Jihlavy 
Výlet v okolí obce, který vás zavede na zříceninu templářského hradu Templštýn. Pokud budete chtít 
rozluštit nějaká z templářských tajemství, můžete zkusit štěstí právě zde. 
 
- Časová náročnost: přibližně 3 hodin 
 
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 Templštýn.

Mapka trasy.



Výlet zahájíme v Senoradech u autobusové 
zastávky "U kovárny". 

Projdeme kolem fotbalového hřiště a 
postupujeme dále k lesu. 

Ohlédneme se zpět k Senoradům, které 
vidíme jako na dlani. 



Stoupáme lesem směrem k Biskoupským 
kopcům. 

A to již jsme na Biskoupských kopcích. 

Přejdeme kopce a vejdeme do lesa, kde 
sestupujeme dolů k řece. 



Asi v půli lesa míjíme myslivecký posed.

První vyhlídka nad řekou nám poskytne 
krásný výhled do údolí. 

Po krátkém strmém klesání dorazíme na dno 
údolí. 



Z lesa vyjdeme u dětského tábora. 

Vydáme se směrem doleva po cestě podél 
řeky. 

Dojdeme k mostu přes řeku Jihlavu. 



Jihlava je oblíbená vodácká řeka, která je 
sjízdná při pravidelném pouštění vody z 
Mohelské přehrady (součást Dalešického 
vodního díla). 

Za mostem se dáme doprava a stoupáme po 
schodech k hradu Templštýn. 

Na vrchu nás přivítá mohutná hradní zeď.



Tak že by právě zde byl schovaný templářský 
poklad?? 

Na vrcholku zříceniny.

Po cestě zpátky se můžeme zastavit u řeky. 
Pod hradem Templštýnem jsou chaty, tábory 
a hospody. 



Nyní se můžeme buď vrátit stejnou cestou do 
Senorad a nebo pokračovat dále po asfaltové 
lesní cestě do obce Biskoupky (rodiště 
Vítězslava Nezvala). 

 


