
Z Deblína ke Svatoslavi a Braníškovu 

(15. 3. 2022) 
 
Dobré odpoledne, Borku! 
 Tentokrát se vydáme po značkách i bez značek. Začátek vycházky je v Deblíně. 
Půjdeme přibližně jižním směrem po žluté značce. Nejprve si můžeme prohlédnout kostel 
svatého Mikuláše. Lze na něm pozorovat gotické prvky, přestavěn byl v 18. století. 
 Jdeme tedy po žluté, kousek po silnici, před rybníkem vpravo, ten obejdeme. Přejdeme 
silnici a až projdeme lesem, uvidíme střechy prvních domků Svatoslavi. Šel jsem na konci 
února za ideálního počasí. Pozoroval jsem přelet nejprve hejna šesti labutí, později ještě letěly 
dvě. Je-li ticho, je slyšet let těchto ptáků. Letěly k severu. Viděl jsem i lišku. 
 Ve Svatoslavi jsem si všiml pamětní desky. Text prozradí, že Josef Jeřábek padl 5. 5. 
1945 v Praze při Pražském povstání. V obci je kostel Nanebevzetí Panny Marie zřejmě 
z počátku 16. století, dva kříže, pomník obětem první i druhé světové války. Informační 
tabule upozorní, že už jsme blízko přírodního parku Údolní Bílého potoka. Věděl jsem, že 
modrá značka provází údolím, ale také skutečnost, že přes potok se musí několikrát brodit. 
Zajímalo mě, jak se to turista může dovědět. Sešel jsem až k vodě, tam na směrovce 
upozornění na brody je. 
 Pak už jsem směřoval k dalšímu cíli Braníškovu. Zvolil jsem cestu necestu, v době, 
kdy není ještě vzrostlá vegetace, je nádherná příležitost jít volnou krajinou s četnými 
rozhledy. Jeden pohled je k dukovanským věžím, což jistě není úplně lákavý turistický cíl, ale 
je to dobrý orientační bod. Nadmořská výška kolem 500 metrů slibuje, že za dobrého počasí 
jsou zde opravdu úžasné rozhledy. Mým cílem byl Braníškov. Zaujala mě už autobusová 
čekárna – je nazdobená, upravená, čistá. Informační tabule prozradila, že první zmínka 
o Braníškovu je z roku 1299. Stojí zde kaple svatých Cyrila a Metoděje z 19. století, pomník 
obětem válek, mramorový kříž. 
  
 
 
 


