
Za jarními kvítky k Nedvědici 
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Dobré ráno, Pavle, dobré ráno, Moravo! 
 Veřejnou dopravou, tedy autobusem, lze dojet do Tasovic, nebo Brumova. Pozor na 
možnou záměnu, obcí se stejnými názvy je víc: jsme nedaleko Kunštátu, přibližně severně 
malý kousek od vrcholu Sýkoře. 
 Ať z Brumova, nebo z Tasovic budeme směřovat do Černovic a první odměnou za 
volbu této trasy budou parádní rozhledy. Upozorním ještě, že v Tasovicích je kaple svaté 
Trojice a též červená turistická značka, ale tu dnes nevyužijeme. V Brumově najdeme kapli 
Nanebevzetí Panny Marie a v Černovicích kostel svatého Jana Křtitele z druhé poloviny 
18. století, pomník obětem druhé světové války, mramorový kříž. 
 V Černovicích najdeme snadno zelenou značku a vydáme se směrem k Nedvědici. 
Půjdeme kolem rybníka Pilát, z něj vytéká Chlébský potok, ten nás bude provázet dál. Někdy 
se v horním toku jmenuje Černovický. Budeme převážně klesat, pozvolně sestupovat 
z nadmořské výšky kolem 600 metrů, cílová Nedvědice má asi 340 metrů. 
 Les, kterým procházíme, také utrpěl suchem i kůrovcem, každopádně dojdeme 
k rozcestníku Káčiny. Nyní v jarním období, letos o něco dřív než jiné roky, už rozkvétají 
tisíce květů bledule jarní. Cestou si pozorní turisté mohou všimnout i bílých sněženek, fialově 
kvetoucích lýkovců, žlutých talovínů. Přijdeme do míst, které je označeno jako přírodní 
rezervace Údolí Chlébského potoka. Texty na několika informačních tabulích prozradí celou 
řadu zajímavostí o zdejší přírodě. 
 Postupně se dostaneme do zástavby v Chlébském. Historicky jsou dvě části – horní a 
dolní, jsme v dolním Chlébském. Kdo by měl čas, doporučuji ještě vyjít do horní části. Tam je 
kaple svatého Jana Křtitele, pomník obětem první světové války a také vystavená stará 
hasičská stříkačka. Jsou odsud i zajímavé rozhledy do okolí. Ať už po zelené spodem, nebo 
silničkou z horní části Chlébského přiblížíme se k Nedvědici. Nejprve k rybárně – zde se 
musíme rozhodnout, kudy do cílové Nedvědice. Buď po zelené kolem studánky Slovanka – 
toto i přes blátivý úsek doporučuji, nebo po silnici – tato volba ale není úplně bezpečná, je zde 
docela velký provoz. 
 
 
 
 


