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Mikroregion

Mikroregion BÍLÝ POTOK se nachází asi 30 km od Brna na severozápadním okraji okresu Brno – venkov v Jihomoravském kraji a představuje
sdružení 4 obcí – Lažánky (včetně místní části Holasice), Maršov, Braníškov a Svatoslav. Vznikl počátkem roku 2000.
Území je mírně až středně zvlněné a dosti lesnaté, pahorkatinného charakteru, leží severně od Bílého potoka a z větší části náleží do přírodního parku Bílý potok. Výšková členitost dosahuje 150 – 250 m, typická
výška území se pohybuje okolo 300 – 500 m n. m. Nejvyšším vrchem
je Kamenný (533,2 m n. m.) severozápadně od Svatoslavi, nejnižší bod
území (240 m n. m. leží při hladině Bílého potoka v k. ú. Lažánky.
Celé území mikroregionu přísluší do hlavního povodí Moravy, dílčího

Bílý potok

povodí řeky Svratky, kam vodu z jižní části území odvádí Bílý potok (s
přítokem Hranečník a několika bezejmennými potoky), ústící z pravé
strany ve Veverské Bítýšce. Ostatní potoky území (Maršovský potok s levostranným přítokem Pejškovským potokem a bezejmenným potokem
pod Holasicemi) vtékají do Svratky z levé strany pod Herolticemi.
S výjimkou zatopeného kaolínového dolu mezi Maršovem a Lažánkami
a malého rybníku na okraji Svatoslavi se v území rekreační rybníky nenacházejí. Bílý potok je rybářsky využíván jako pstruhová a ostatní toky
jako nepstruhová voda. Ke sportovnímu rybolovu se užívá i „propadlina“
v kaolínovém dole a řeka Svratka v k. ú. Lažánky.
V potenciální vegetaci vyplňují území acidoﬁlní bučiny, místy i květnaté

bučiny, podél potoků různé formace olšin. Nejlépe je tato skladba zachovaná v přírodní rezervaci Slunná na strmých svazích Maršovského
žlebu, která má pralesní charakter a významný podíl přirozené jedle.
Flóra je dosti bohatá s převládajícími druhy středoevropských listnatých
lesů (např. sasanka hajní, samorostlík klasnatý, bažanka vytrvalá atd. s
mezním výskytem např. hořečku českého či tuřice blešní.
Fauna je charakterizována typickými druhy Českomoravské vrchoviny.
Tekoucí vody náleží převážně do pstruhového pásma. Z významnějších
a vzácnějších druhů lze jmenovat oba druhy ježků, slavíka modráčka,
čečetku zimní, zmiji obecnou, různé zuboústky a otakárka ovocného.

Maršov
První písemná zmínka o Maršovu pochází z roku 1470, kdy obec vznikla
zřejmě podél původní cesty k vápencovým dolům v údolíčku chráněném
před větry. Odedávna byla proslulá
pálením a prodejem vápna, jehož
ložiska byla na východním okraji
katastru. Na přelomu 18. a 19. století zde bylo několik vápenek a 8
obchodníků s vápnem. V obci byla
cihelna a doloval se zde kaolín. V té
době vzniklo nádherné kaolínové
jezírko, které do současnosti slouží
k rekreaci a koupání.

Legenda

Kaolinové jezírko

Dolování železné rudy bylo na jižním okraji katastru, kde v osadě Šmelcovna, jejíž část leží i na maršovském katastru, je technická památka – huť na zpracování rudy. K Maršovu patřily mlýn a pila v údolí Bílého potoka.
Na západním okraji obce býval hřbitůvek „Na Vobůrce“, který vznikl
na přelomu 17. a 18. století a dnes
je to jediná chráněná kulturní památka. V obci byla od roku 1863
obecná škola a od roku 1900 škola
dvoutřídní, která byla nedobrovolně a proti vůli občanů uzavřena v
roce 1967. Uprostřed obce v areálu parku byla v roce 1908 postavena velká Kaple, která je v majetku
obce a slouží svému účelu.
Kaple

Reliéf má pahorkatinný až vrchovinný ráz, směrem k okrajům katastru se stává členitějším a vyznačuje
se hustou sítí údolí. Nejvýraznější je hluboce zaříznuté údolí Bílého potoka s četnými svahovými zářezy, s řadou výjimečně cenných geomorfologických jevů jako jsou skalní útvary, skalní meandry, stupňovité rokle
s vodopády. Údolní svahy jsou velmi často strmé, skalnaté, s výchozy
hornin a se sutěmi. Maršovský katastr je natolik cenný, že zde byl vyhlášen přírodní park Údolí Bílého potoka a uvažuje se o zřízení přírodního
parku Tichanov.

V obci je 1 památkově chráněný objekt
– Hřbitůvek na Vobůrce

Ostatní cenné objekty kulturního dědictví:
- Památník obětem I. Světové války na návsi (se lvem)
- Kaplička z roku 1908

Obec Maršov, 664 71 Tišnov, tel./fax: 549 430 188,
e-mail: marsov@tisnow.cz

Hřbitůvek

Pomník obětem I. sv. války

Program rozvoje venkova
Vyrobeno v roce 2006, Graﬁcké zpracování ﬁrma Urbania, s.r.o., Mapové podklady

