
Kolem Tasova
údolím oslavy

POPIS TRASY

Od budovy sokolovny v Tasově zahnete doprava 
na cyklotrasu č. 5109 směrem na obec Vaneč. Přejdete 
most a za vrcholem kopce odbočíte doleva na polní 
cestu. Po ní pojedete rovně, minete posed, cesta se 
stáčí doprava a pak doleva. Projedete lesem, po sjezdu 
z kopce se dáte doprava po loučce až ven z lesa. Dále 
se vydáte vlevo do kopce, stále po cyklotrase č. 5109. 
Pokračujte do kopce a cestou po kraji lesa dojedete 
zase na louku, až k Naloučanskému mlýnu (Jeřábkovu 
mlýnu), zde odbočíte vpravo, přes most a po silnici 
do obce Zahrádka. V Zahrádce rovně kolem Hejátkovy 
pekárny až do obce Častotice. Na kraji Častotic 
zahnete doprava kolem pily po cyklotrase č. 5208A 
a pokračujete až do obce Pyšel. V Pyšelu na návsi se 
dáte po žluté turistické značce mezi domy na konci 
vesnice doleva kolem mateřské školy až do obce 
Kamenná. V Kamenné opustíte žlutou turistickou 
značku a rovně se dostanete na silnici směrem na obec 
Tasov, u pily za obcí Kamennou odbočíte doleva 
po silnici na osadu Klementice. Z Klementic pojedete 
kousek po cyklotrase č. 5109A na lesní cestu. Tam 
se napojíte na modrou turistickou značku a pojedete 
až do obce Oslava. V Oslavě po cyklotrase č. 5109 se 
vydáte zpět do Tasova. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE

Tasov

Barokní kostel sv. Petra a Pavla na místě původního gotického z roku 1390. Významným 
tasovským rodákem je kněz a básník Jakub Deml (1878-1961), je pochován na místním hřbitově. 
V obci můžete navštívit Literární památník Vysočiny, případně keramickou dílnu Sdružení Slepíši. 
V blízkém okolí Tasova se nachází zřícenina gotické tvrze Hrádek a zřícenina gotického hradu Dub 
z 1. pol. 13. stol. – zachovány příkopy, zbytky hradeb s bránou a zdiva paláce.

Vaneč
Soukromé ptačí ZOO pana Soběslava Požára, Vanečský Mlýn, hospoda U Hastrmana.

Zahrádka

Hejátkova pekárna

Pyšel

Barokní kostel sv. Barbory z roku 1788. Barokní fara z r. 1788, gotická tvrz z konce 14. stol. 
(č.p. 46). Na návrší obce kaple P. Marie Na stráži s jeskyní Panny Marie – bývalé poutní místo.

Kamnená

Kolomazné kameny v okolí obce, na návsi kaplička sv. Jana Nepomuckého z 19. století, 
zachovalá lidová architektura, přírodní koupaliště.

Klementice

Místní část obce Kamenná, ves s typickou zástavbou Vysočiny. Kaplička sv. Rodiny z roku 1840.

Řeka Oslava

Oslava je řeka v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Je to levostranný, celkově největší 
přítok řeky Jihlavy. Délka toku činí 99,6 km. Plocha povodí měří 867,2 km².

Řeka Oslava u Zahrádky

Keramická dílna Sdružení Slepíši
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