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Dobré odpoledne, Borku. 
 Když jsme se spolu sešli k prvním našim společným, tedy odpoledním tipům na výlety 
pro pořad Vesele i vážně, doporučil jsem jako jedno místo k docela širokému i dalekému 
rozhlížení. To místo je asi 500 metrů nad obcí Býšovec mezi Nedvědicí a Bystřicí nad 
Pernštejnem. Dnes rád připomenu tuto lokalitu proto, že asi kilometr od onoho rozhledového 
místa je samota Veselka. A Veselka velmi koresponduje s názvem Vašeho pořadu, Borku. 
 Promýšlel jsem, odkud sem dojít, napadalo mě více možností. Vybral jsem trasu 
s výchozím místem Dolní Rožínka. Ta se zapsala do podvědomí jako centrum těžby smolince, 
tedy uranové rudy. Těžba probíhala v okolí od konce 50. let minulého století do roku 2017. 
Z dávnější historie uvedu aspoň to, že obec patřila v 16. století Pernštejnům, od roku 1731 
rodu Mittrowských, ještě v roce 1945 tomuto rodu patřilo hodně pozemků v katastru Dolní 
Rožínky. 
 Necháme se vést žlutou turistickou značkou. Vést by nás mohl i náš značkař Mííra 
Kuchař, který v Dolní Rožínce bydlí a který tuto cestu kdysi poprvé vyznačil. M. j. od roku 
1996, co se značení věnuje, má v evidenci 900 km, které značení věnoval. Žlutá značka nás 
povede kolem Templu, to je lesopark, zakládali jej před více než 200 lety Mittrowští. 
 Dál přijdeme na volnou krajinu a před sebou uvidíme krajinu kolem Rožné. V Rožné 
půjdeme kolem kostela sv. Havla, projdeme obcí, a jakmile přejdeme koleje, žlutá nás povede 
vlevo k malé vesničce Suché Louky. Asi 500 metrů pod Suchými Loukami odbočíme vlevo 
a půjdeme 1 kilometr k Pernštejnským Janovicím. Projedeme obcí, U Buku se dáme vpravo 
a po 500 metrech přijdeme k slibovanému rozhledovému místu. Pokračujeme dalších asi 500 
metrů a jsme na Veselce. Je to samota, tedy jeden obydlený dům, les, pole, klid. Zde na 
rozcestí se dáme vlevo a dojdeme do vesnice Smrček, kde můžeme počkat na bus (jen 
v pracovní dny), nebo dojít do Nedvědice. 
 
 
 
 


