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Dobré odpoledne, Borku! 
 Dnes se vypravíme do Rozseče nad Kunštátem a odtud se pěšky vydáme do 
Nedvědice. Do Rozseče se dá dostat veřejnou dopravou, tedy autobusem od Olešnice, nebo 
třeba od královopolského nádraží. Obec má nadmořskou výšku kolem 600 metrů, což slibuje 
zajímavé pohledy do okolní krajiny. V Rozseči žije přes pět set obyvatel, je zde dost nově 
postavených rodinných domků. Najdeme tu mateřskou i základní školu, kapli svatého 
Antonína Paduánského, zvonici, kříž. 
 Z Rozseče se vydáme asi 1,5 kilometru na jih po cyklostezce č. 5145, z ní po třech 
kilometrech odbočíme na lesní cestu vpravo k Tasovicím. V Tasovicích je kaple svaté Trojice. 
Turisty upozorním na červenou turistickou značku, tou se necháme vést vpravo. Místy 
vymýceným lesem se dostaneme k Žalovu. Ještě v lese je kříž, který připomíná, že na Žalově 
byl před druhou světovou válkou nejprve pracovní tábor a následně koncentrační cikánský 
tábor. Vlastní prostor Žalova je dnes pietně upraven, kdo by měl zájem, může se nechat 
provést s výkladem o historii místa. 
 Stále červená značka nás přivede do nedalekého Hodonína. Zde je u kapličky 
mramorový kříž a mramorový pomník obětem první světové války. Stoupáním se po silnici 
dostaneme k Starému Kvartýru. Cestou si můžeme všimnout vpravo od cesty dřevěného kříže, 
který připomíná dvě oběti druhé světové války. Byli to příslušníci rumunské armády, jsou na 
tomto místě pohřbeni. Starý Kvartýr je už několik roků opuštěný. Původně to byla hájovna, 
místní hajný měl na starost lesy Mittrowských z Pernštejna. Odsud lze jít k Nedvědici, nebo 
ke Štěpánovu. Já dnes doporučím opustit turistické značení a jít lesní silničkou k Chlébskému. 
Budeme přecházet okresní i krajskou hranici, místy jsou zajímavé rozhledy, které nebývaly, 
ale nové mýtiny rozhledy umožňují. 
 Před Chlébským už si užijeme rozhledů tradičních. Zatímco se budeme rozhlížet 
směrem vpravo, před obcí vlevo můžeme vidět alej ovocných stromů. V Chlébském hned 
u silnice je vystavený starý hasicí přístroj. Do cílové Nedvědice budeme sestupovat poměrně 
prudkým klesáním. 
 
 
 
 
 
 


