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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes bude cílem vycházky vesnice, která nemá příliš obyvatel (pokud vím, sedm), 
nemá žádné turistické značky, a přesto je to příjemné místo. Mám na mysli Horní Čepí. 
 Jak se tam můžeme dostat? Doporučuji jet autobusem k výchozímu místu, kterým 
může být buď obec Černovice (pro jistotu Černovice nedaleko Kunštátu). Kdo by chtěl ještě o 
tři kilometry delší trasu, může začínat v Brumově a přidá si nejen ty tři kilometry, ale také 
celou řadu kouzelných rozhledů. V Černovicích je kostel svatého Jana Křtitele, u kostela 
hřbitov, kde jsou také uloženy ostatky lidí, kteří zemřeli v nedalekém pracovním a později 
koncentračním táboře na Žalově, tedy asi před osmi desetiletími. 
 Než se z Černovic vydáme po zelené značce, určitě si ještě všimneme kříže 
z nedvědického mramoru. Pojďme po zelené značce. Z rybníka (Pilát) vytéká voda a napájí 
Černovický (v dolní toku Chlébský) potok. Ten uvidíme až v místě zvaném Káčiny. Odsud už 
půjdeme vpravo po značce červené, ale jen asi jeden kilometr. Pak se značená stezka obrací 
vpravo do kopce, my půjdeme přímo po lesní silničce, až přijdeme k silnici spojující Hodonín 
a Chlébské. Přejdeme ji a přibližně v přímém směru se dostaneme ke slibovanému Hornímu 
Čepí. Místy jsou velmi hodnotné rozhledy. 
 Horní Čepí, jak už jsem říkal, má maličko obyvatel, ale máme zde i naše posluchače. 
Tipy na výlety pravidelně poslouchá paní Ťápalová a já ji rád zdravím. 
 Horní Čepí je známé spojitostí s událostmi z konce druhé světové války. Místní 
obyvatelé pomáhali partyzánům. Z Horního Čepí pak budeme směřovat k Nedvědici na vlak, 
nebo na autobus. Sejdeme do Dolního Čepí, to se jde kolem partyzánského památníku. 
V Dolním Čepí nelze minout kostel svatého Václava s velmi zajímavou historií. Lze ji najít, já 
upozorním jen na to, že kostel má původ v 15. století, podle některých indicií možná už 
v století 13. 
 Odsud můžeme jít ještě vpravo do Ujčova, abychom si ještě užili turistického značení. 
Zde je červená značka a ta nás přivede do Nedvědice. V Ujčově si ještě všimneme pomníku 
obětem válek a hned vedle stojících božích muk. Pak už se dáme stoupáním k osadě Kasany, 
kolem rybníka a následně kolem řeky Svratky do cíle, tedy do Nedvědice. 
 A kdo by chtěl ve chvílích, kdy se bude přibližovat k Nedvědici, vzpomenout na 
významného hudebníka, který se v Nedvědici narodil, má příležitost. 1. srpna 1937, tedy zítra 
před 85 léty, se narodil Zdeněk Nečesánek. Houslista, který byl mimo jiné primášem 
BROLNu, působil nejen v Brně, ale také v Německu a v Jihoafrické republice, kde před 
dvaceti léty zemřel.  
 
 
 
 


