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Majitel neplánuje rozsáhlejší stavební úpravy, ve spolupráci s památkáři
hodlá zříceninu zakonzervovat s využitím přírodních materiálů a původních
postupů. Plánuje vybudovat zázemí
(malý dřevěný srub na kraji zříceniny)
a dřevěný most spojující hradby s palácem. Zpočátku pracoval většinou
sám, doufaje, že se kolem něj vytvoří
parta nadšenců. V roce 2014 byl srub

Na opravách hradu se v současné době podílejí i dobrovolníci např.
z Hnutí Brontosaurus (letní sezóny
2014–2017) či z CK Kudrna. Hrad Templštejn byl v roce 2016 oceněn třetím
místem v soutěži o nejlépe opravenou
památku Jihomoravského kraje. Dále
byl v témže roce nominován na celostátní cenu Patrimonium pro futuro
(Společenské ocenění příkladů dobré

dokončen a později také nainstalovány nové informační tabule. V roce 2014
bylo vybudováno i dřevěné schodiště
s vyhlídkou na údolí řeky Jihlavy, dalšími pracemi provedenými na hradě byla

praxe), vyhlašovanou Národním památkovým ústavem v kategorii Záchrana památky, v níž získal zvláštní
cenu generální ředitelky NPÚ a Cenu
veřejnosti.

Kolik napočítáš dřevěných schodů, které vedou na
vyhlídku Severní boudy?
A ) 111
B ) 121
C ) 212

OTÁZKA Č. 2

Templštejn je zřícenina vzdálená asi 3 km od centra
obce Jamolice u Moravského Krumlova. Nachází se na
skalnatém ostrohu nad pravým břehem řeky Jihlavy
a je to jeden z mála hradů založený na Moravě řádem
templářů. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Jsou dochovány zbytky paláce, část plášťového opevnění, brána a studna. Z později založené
štítové zdi je dnes již také pouze ruina, která se nachází před areálem hradu na kopci. Nádvoří jsou pokryta
několikametrovou vrstvou sutin; až do roku 2011 nebyla ruina udržována a byla ničena vegetací. Lesy České republiky ji jako vlastník zříceniny nabídly a úspěšně prodaly v roce 2011 ve veřejné soutěži, kdy hrad
koupil Ing. David Hamza.
K hradu Templštejn vede několik cest,
jejichž seznam lze najít přímo na stránkách www.templstejn.cz. Na všechny
trasy je doporučena pevná, nejlépe

Mapka s místy, která souvisí s otázkami, je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1

ZŘÍCENINA HRADU
TEMPLŠTEJN

např. oprava rozpadající se štítové zdi,
stavba kamenného schodiště do hradního jádra či odstraňování náletových
dřevin a zeleně, která rozrušuje zdivo.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY

treková obuv. Soutěžní odpovědi se
nacházejí až přímo na zřícenině hradu,
kde je umístěno také několik informačních cedulí s popisem a pojmenováním
částí celého hradu. Ideální je spojit výlet
na Templštejn s krásnou vyjížďkou na
kole. Auto je možné zaparkovat např.
v Hrubšicích a vydat se na pětikilometrovou projížďku podél řeky Jihlavy,
vedoucí až k rekreačnímu areálu Pod
Templštýnem. Odtud
TRASA
vede pěší, asi kilometrová trasa na hrad.
PRO CYKLISTY
TRASA

PRO PĚŠÍ
TRASA
NA MAPY.CZ

DÉLKA

ČAS TRASY

2

60

KM

MINUT

www.mapy.cz/s/2JL4l

Co se nachází na vyhlídkové plošině Severní boudy?
A ) Dřevěná socha
B ) Dřevěná lavička
C ) Dalekohled

OTÁZKA Č. 3
Pod kamennými schody, které vedou k Templářskému
jádru, najdeš informační ceduli, z které vyčti, jakou
tloušťku zdiva má hradba, která měla chránit hrad před
dělostřeleckou palbou.
A ) 5 metrů
B ) 6 metrů
C ) 7 metrů

OTÁZKA Č. 4
Spočítej, kolik kamenných schodů vede k Templářskému
jádru.
A ) 21
B ) 25
C ) 26

OTÁZKA Č. 5
Kolik děr po dřevěných trámech najdeš v Pilířové bráně
po obou stranách?
A ) 20
B ) 26
C ) 30

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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