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Dobré odpoledne, Borku, zdravím i všechny, kdo nás teď poslouchají. 
 Vydáme se z Braníškova k Veverské Bítýšce, ale ne přímo. Sám Braníškov působí tak 
příjemně, že doporučuji obec si projít, prohlédnout, přečíst všechny dostupné informace. 
Jistěže lze číst i na internetu, ale přímo na místě je to určitě lepší. 
 Čeká úsek po silnici, ale není zde tak velký provoz, a tak stojí za to ji volit k přechodu 
do Maršova. Na východní a severovýchodní stranu jsou totiž daleké rozhledy! V Maršově je 
pamětní deska. Připomíná místní rodáky, kteří se zasloužili o vznik Československé republiky 
(František Sís a Vladimír Sís). Hned vedle je pomník obětem válek a kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Je zde také červená turistická značka, ta nás přivede do Údolí Bílého potoka. 
Od kostela je krátké stoupání a už se otevře rozhled na jižní stranu, ale jsou pohledy i jinam! 
Vedle cesty mě zaujala bříza, pěkný strom. 
 Zanedlouho už budeme v Údolí Bílého potoka, v osadě Šmelcovna. Je zde 
nepřehlédnutelná hospůdka jak z pohádky, kaplička Panny Marie Bolestné a hned za 
kapličkou pomníček Konstantinu Ivanovičovi Grinikovi (padl zde 9. 5. 1945). Zajímavá je 
i informace o dávné vysoké peci zde na Šmelcovně. Zpracovávaly se tu rudy stříbra a železa. 
Pec je z roku 1724, roku 1873 byl povoz ukončen. 
 Údolím Bílého potoka půjdeme po modré značce závěrečných 9 kilometrů k Veverské 
Bítýšce. Cestou uvidíme meandry říčky – potoka, nyní zjara už první květy (podléšky, 
sněženky, lýkovec). Je tu smíšený les, roste zde dub, habr, modřín, borovice, buk, smrk. 
Zajímavým místem je Veverkův mlýn s vodním kolem a hned vedle Hálův mlýn. Cestou 
k Bítýšce je několik informačních tabulí, z nichž se můžeme dovědět, co zde roste, která jsou 
zde zvířata. Všímal jsem si i zajímavých skalních útvarů a několika krásně rostlých buků. U 
jednoho buku pod cestou je lavička. 
 Měl jsem štěstí, že zrovna, když jsem přicházel k nedalekému brodu, převáděla slečna 
přes potok tři koně. Co mě zaujalo, že pili vodu z potoka a pokud vím, platí, že kůň se nikdy 
nenapije špatné vody. 
 Už zanedlouho se objeví cílové město Veverská Bítýška. Trasa vede kolem Jarošova 
mlýna. Ten byl přestavěn před druhou světovou válkou, ale původní byl postaven už v roce 
1635. Je kulturní památkou, funguje i jako muzeum. Upozorním ještě na kostel svatého 
Jakuba Staršího. Autobusem lze odsud jet třeba do Kuřimi, nebo do Tišnova. 
 
 
 


