
Výlet 15km – pěšky, horské kolo, trekkingové kolo 

Ze startu na fotbalovém hřišti v Celném se vydáme po hlavní silnici směr Těchonín. Pokračujeme až 

k mostu přes Tichou Orlici v zatáčce u hostince „U Mostu.“ Zde se pod železničním nadjezdem 

napojíme na zelenou turistickou značku, která pokračuje dále ještě asi  1km po hlavní silnici až ke 

kostelu v Těchoníně, za nímž prudce zatáčí vlevo a pokračuje asi 6 km po sliničce „Bunkrovka“ osadou 

Hluchov až ke vchodovému objektu (K-S-22a „Krok“) tvrze Bouda. Od vchodového objektu 

pokračujeme dále po červené turistické značce, která vede vlevo od objektu prudce lesem nahoru a 

dále zatáčí vlevo po lesní cestě mezi objekty tvrze. Tato značka nás dovede až na kótu Vysoký kámen, 

nejvyšší místo trasy (850 m.n.m.). Od rozcestníku dále pokračujeme asi 200m dolů s kopce, kde se 

nachází kontrolní stanoviště s občerstvením. Nezapomeňte si nechat potvrdit startovní kartu! Po 

odpočinku pokračujeme dále lesem dolů po červené značce kolem Radioaktivního pramene až 

k nádraží v Mladkově. Zde přejdeme koleje a vydáme se po vlastním značení ihned vlevo po asfaltové 

silničce. Po asi 100 m za fotbalovým hřištěm ze silničky sejdeme směrem k řece do údolí a 

pokračujeme po pěšině po proudu řeky mezi loukami. Po cestě bude nutno překonat jeden až dva 

malé potůčky. Postupně se blížíme do Celného, kde se u první chalupy (splav a vodní elektrárna) 

napojíme na dětskou trasu a vydáme vpravo po cestě vedoucí dále po proudu Orlice až k mostu, 

který přejdeme a pokračujeme po asfaltové silničce dále po vlastním značení. Dětských stanovišť si 

nevšímáme a jdeme stále po vlastním značení mezi chaloupkami až ke kapličce v Celném, kde cesta 

odbočuje vlevo opět přes most, ze kterého hned sejdeme doprava na cestu nejblíže u řeky a po ní 

pokračujeme podél vody až k prvnímu mostu, který přejdeme a za silnicí již vidíme fotbalový stadion. 

Zajímavosti na trase – Kostel  Sv. Markéty Těchonín, osada Hluchov, objekty tvrze Bouda, objekty 

lehkého opevnění vz. 37 (řopíky), naučná stezka Betonová hranice, Vysoký kámen, Radioaktivní 

pramen, Tichá Orlice se splavem, kaple v Celném 

Občerstvení na trase -  Hřiště Celné, penzion Otmarka Těchonín, potraviny Těchonín, tvrz Bouda, 

kontrolní stanoviště „Pod Vysokým kamenem“, konzum Celné (u kaple) 



 


