Jarní vycházka údolím řeky Jihlavy
Ze Senorad (okres Brno-venkov), vesnice, jejíž název byl do roku 1918 Senohrady a na jejímž SZ okraji najdeme
na ostrožně nad Senoradským potokem pozůstatky středověké tvrze zvané Šance (dvě terénní vyvýšeniny
obklopené příkopem a valovou obrubou), vyrazíme po neznačené polní cestě vycházející asi z půli návsi na jih.
Cesta nás zavede do PP Kozének, která byla pojmenována po zemědělském dvoře Kozínek, jenž v chráněném
území dosud stojí. V souvislosti s Kozínkem je uváděno jméno zajímavé osobnosti české literatury přelomu 19. a
20. století – Anny Pammrové (1860–1945), svobodomyslné emancipované ženy, která mimo jiné ovlivnila
tvorbu básníka Otokara Březiny a vyzývala k nastolení hlubšího vztahu k přírodě. Projdeme celým návrším
s rozvolněnými sady a cennou suchomilnou flórou – kdybychom tu byli později, mohli bychom se potěšit
pohledem např. na vstavač kukačku (Orchis morio) nebo lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), teď se
potkáme aspoň s koniklecem velkokvětým (Pulsatilla grandis).
V lese jižně od Kozénku se napojíme na červenou turistickou trasu a nejprve po ní půjdeme kus cesty
doprava, k vyhlídce Na Babách, kde se pokocháme pohledem do údolí řeky Jihlavy a rozeklanými skalnatými
svahy PR Velká skála. Na vyhlídce si dáváme pozor, kam šlapeme, abychom neponičili drobná žlutá sluníčka
křivatce českého (Gagea bohemica). Tady se otočíme a půjdeme po červené zpět, údolí Mohelničky a
Mohelenskou hadcovou step si necháme na jindy. Cesta po hraně údolí je bohatá na úchvatné výhledy a místy i
na křivatec český, proto se pozorně rozhlížíme i díváme pod nohy.
Na rozcestí se žlutou turistickou značkou zvaném Skály máme dvě možnosti: buď se stočíme na sever a
začneme se vracet rovnou, nebo si ještě uděláme menší zacházku s větším převýšením na zříceninu hradu
Templštejna, který leží na ostrožně na druhé straně řeky. Templštejn, jak už jeho název napovídá, byl založen
řádem templářů, jednoho z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Předtím měli templáři své
sídlo, neboli komendu, v nedalekých Jamolicích. V architektuře komend se odrážel charakter rytířských řádů
jakožto kombinace rytířství a mnišství, spojovaly se v nich proto prvky typické pro hrady a pro kláštery.
Templářům patřily také některé statky a polnosti v okolí. V současné době je zřícenina Templštejna
v soukromých rukách, ale volně přístupná pro veřejnost; majitel ji nepřestavoval, nýbrž po dohodě s památkáři
konzervoval pomocí přírodních materiálů. V roce 2016 za to obdržel třetí místo v soutěži o nejlépe opravenou
památku Jihomoravského kraje.
Vrátíme se zpět na rozcestí Skály a pokračujeme po žluté na sever. Až vyjdeme z lesa, narazíme na PR
Biskoupský kopec, která v několika vzájemně oddělených částech chrání suchomilnou flóru a vegetaci. Zde
kromě koniklece velkokvětého, který jsme dnes už viděli na Kozénku, můžeme najít i koniklec luční český
(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Z Biskoupského kopce dojdeme po žluté turistické trase zpět do
Senorad.

