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Balinským údolím
z tasova do tasova

Řeka Oslava

Kostel sv. Petra a Pavla v Tasově

POPIS TRASY

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE

Trasa vede z obce Tasov kolem literárního památníku a vily
Jakuba Demla. Za mostkem odbočíte doprava do kopce
a pojedete pořád rovně po modré turistické značce. Na první
křižovatce doprava zvolíte směr Jabloňov. Přejedete hlavní
silnici a pokračujete po cestě na obec Březejc. V Březejci
pojedete doprava a asi po 100 m u kapličky doleva
a pokračujete až do obce Sviny. Ve Svinách na návsi (u kapličky)
odbočíte doleva, po zelené dojedete až do obce Kozlov (stále
pokračujete rovně, u kolejí doprava a pod kolejemi až do
Kozlova). V Kozlově přejedete hlavní silnici a pokračujete
kolem zemědělského areálu JHYB (polní cesta JHYB je po
pravé straně). U rybníku pojedete rovně až do Dobré Vody.
Z Dobré Vody zvolíte směr na obec Vídeň. Ve Vídni se vydáte
doleva, přejedete Mostiště a na rozcestí se vydáte na obec
Lavičky. Na začátku Laviček odbočíte doleva na Jestřabec,
dále kolem rybníka a poté na cestičku doprava. U bývalého
hotelu Amerika zahnete doleva na uhřínovskou silnici, kterou
přejedete a pokračujete Balinským údolím až do obce Baliny.
V Balinách se vydáte doleva směrem na třebíčskou silnici,
kde odbočíte doprava a hned asi po 200 m zase doprava.
Dojedete na silnici a dáte se doleva směrem na obec
Oslavička, přejedete hlavní silnici směrem na obec Rohy asi
1 km po cestě do Nesměře po cyklotrase č. 5109, dále přes
most až do obce Oslava, v Oslavě doprava stále po trase
č. 5109 zpět do Tasova.

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.
Vodní nádrž Mostiště
Stavba započala v roce 1957, trvala 4 roky a nádrž byla napuštěna v roce 1961. Stavba hráze byla první
sypanou hrází tak velkých rozměrů u nás. Vznikla tak hráz 340 m dlouhá, 32 m vysoká, schopná zadržet
11,937 000 m3 vody. Přehradní jezero je dlouhé 5385 metrů o rozloze 93 ha. Přehrada Mostiště, dnes
nazývaná vodárenskou nádrží, má význam jako zdroj pitné vody, doplňující zdroj elektrické energie
a působí jako ochrana před povodněmi.
Balinské údolí
Údolí je součástí třebíčského masivu vzniklého před 350 mil. roky. Zvětráváním vznikají zaoblené
balvany, typické v korytě říčky. Místy je masiv protkán křemennými žilami. V údolí je alluviální náplava
hlíny a štěrku. Cestu údolím doprovází naučná stezka informující o vyskytujících se rostlinách a hmyzu.
Informační tabule podávají téměř vyčerpávající informace o jednotlivých druzích. Na rozcestí se
silničkou od obce Oslavice stojí kříž věnovaný 12. skautským oddílem z Velkého Meziříčí.
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.
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