
Hluboké údolí i výslunné stepi, divoké výhledy i zříceniny hradů, protiklady hustých 

lesů a jaderné elektrárny Dukovany, to vše je údolí řeky Jihlavy.  

NÁROČNOST TRASY Délka výletu je téměř 17 km. Sestavili jsme pro vás trasu, která opravdu procvičí vaše nohy i plíce . 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Dukovany, EDU (je možné začínat i v Mohelně a vynechat první část trasy) a Jamolice, lesovna 

POPIS CESTY  

 

Začínat výlet do přírody u jaderné elektrárny? Údolí Jihlavy je opravdu plné kontrastů. Ze zastávky vyrazte po zelené 

turistické trase. Z ní vede krátká odbočka na zříceninu hradu Rabštejn a také k první z krásných vyhlídek na údolí, 

zde zaplavené Mohelenskou vodní nádrží. Pokračujte po červené trase přes hráz nádrže na rozcestí Papírna. Zde 

můžete pokračovat rovně podél vody a Čertova ocasu, velkého meandru řeky. Nebo zahnout doleva, na naučnou 

stezku Mohelenskou hadcovou stepí, odkud je na Čertův ocas opravdu krásný výhled. Stezka vás zavede zpět 

do údolí k řece, k Mohelenskému mlýnu. Pokračujte po červené trase kolem řeky. Turistická značka poté vystoupá 

na hranu údolí, kde na vás čeká hned celá série nádherných skalních vyhlídek – Na Babách, Velká skála, Velký kačer 

a další. Hřebenová cesta nad další říční zákrutou pozvolna klesá zpět do údolí. Pokračuje kousek po silnici a po mostě 

přes řeku. Teď vás čeká perlička celé cesty. Odbočte na žlutou trasu a vystoupejte prozkoumat zříceninu hradu Tem-

plštejn. Pak už jen stačí dojít k nejbližší silnici, na autobusovou zastávku.  

OBČERSTVENÍ sezónní veřejné tábořiště s kioskem přibližně v polovině trasy 

ZAJÍMAVOSTI  Mohelenská hadcová step je opravdový unikát. Díky hadcovému podloží a výslunné poloze se na celé stráni vyvinulo 

speciální rostlinné společenstvo a na ně navázaní vzácní živočichové. Hadec způsobuje u rostlin nanismus. 

Templštejn byl vybudován na konci 13. století členy řádu Templářských rytířů. 
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TRASU DOPORUČUJE  

Zuzka z PR týmu  
 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

KAŇON 

JIHLAVY 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.1724303&y=49.0931589&z=13&rc=9kwFExT66.mXnlsB9lJNTxTKYD&rs=coor&rs=coor&rs=pubt&ri=&ri=&ri=15225727&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
http://www.lipka.cz

