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I.

POPIS TRASY

Trasa vede z Tasova kolem literárního památníku 
a vily Jakuba Demla, rovně směr Jabloňov. Za 
ohradou v kopci po cestě doleva (vpravo máme 
křížek). Přejdeme mostek přes potok, jdeme 
kus po louce a zase se vrátíme zpět na pravou 
stranu potoka na cestu. Po ní jdeme vlevo, na 
další křižovatce opět vlevo až na silnici v Dolních 
Heřmanicích. Tu rovně přjdeme a pod kopcem 
se dáme vlevo kolem bytovky a zemědělského 
podniku. Na konci doprava a po polní cestě až 
k lesu. Odbočka doprava do lesa je nevýrazná, 
sledujte tedy značení v mapě! Po lesní cestě 
jdeme z kopce, na konci lesa doprava po cestě 
k silnici. Poté se dáme doleva po silnici a kolem 
Panského mlýna dojdeme 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 
Vysočina, případně keramickou dílni 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.  

Dolní Heřmanice
V Dolních Heřmanicích je uprostřed obce kaplička se zvoničkou z roku 1842, 
soukromá kaple sv. Kříže u domu č. 38, za obcí naproti domu č. 14 zděná Boží 
muka, sedm křížů v různých částech katastru, zřícenina hradu Templštejn. Osada 
Oslava se může pochlubit kapličkou uprostřed obce a třemi kříži.

Panský mlýn
zvaný také Jelínkův
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