
Trasa 25km – 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. My však u kostela odbočíme mírně vpravo, kde pokračujeme podél  hřbitova 

zpět na hlavní silnici, na kterou se napojíme asi po 100m. Odbočíme vpravo a pokračujeme po silnici, 

kde za  odbočkou k „Centru biologické ochrany“ začíná modrá turistická značka. Po ní pokračujeme 

dále podél osady Stanovník  až za první levotočivou zákrutu silnice, kde značka opuští vlevo hlavní 

silnici. Jdeme dále po modré Kobylím dolem podél hájovny Zakopanka (odpočinek) stále do kopce až 

na rozcestí U Tří pánů. Zde se napojíme na červenou turistickou značku, na kterou odbočíme doleva a 

klesáme směrem ke vchodovému objektu (K-S-22a „Krok“) tvrze Bouda. Zde se trasa napojuje na 

trasu 15km. 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 opustíme trasu 15km 

a pokračujeme po asfaltové silničce doprava až na hlavní silnici v Mladkově, po které se vydáme opět 

doprava přes náměstíčko a křižovatku a po mírném odbočení doprava pokračujeme stále po červené 

turistické značce až na rozcestí na vrchu Adam. Odtud odbočíme doleva dále po červené ke 

Kašparově chatě (odpočinek). Chata je asi  50m mimo červenou značku. Po občerstvení se vrátíme na 

červenou a pokračujeme nejprve po kraji lesa a po té po louce přes vojenskou silničku, kterou 

přejdeme a kolem linie těžkého opevnění pokračujeme prudce dolů s kopce, kde se červená před 

krajem lesa stáčí vpravo.  Po lesní cestě pokračujeme dále a nezapomeneme odbočit doleva z lesa 

směrem na Kostelní vrch, odkud již asfaltová silnička klesá směrem do Vlčkovic. Pokračujeme stále po 

červené mírně vpravo až k hlavní silnici Pastviny  - Mladkov, kterou přejdeme a procházíme dále po 

červené skrz kravín.  Za ním opustíme červenou značku a pokračujeme rovně po asfaltové silničce až 

k Celenskému kříži, kde odbočíme vlevo a stále po asfaltovém povrchu dojdeme s kopce až do 

Celného, kde již vpravo vidíme fotbalové hřiště. 

Dle směru pochodu: 

Zajímavosti na trase - Kostel  Sv. Markéty Těchonín, pomník obětem válek Těchonín, hřbitov 

Těchonín, Centrum biologické ochrany Těchonín, Kobylí důl, pomník V. Berana,  hájovna Zakopanka, 

rozcestí U Tří pánů, objekty tvrze Bouda, objekty lehkého opevnění vz. 37 (řopíky), naučná stezka 

Betonová hranice, Vysoký kámen, Radioaktivní pramen, pomník Františka Kabrhela, kóta Adam, 

objekty těžkého opevnění v okolí tvrze Adam, Celenský kříž 

Občerstvení na trase - Hřiště Celné, penzion Otmarka Těchonín (100m), konzum Těchonín (50m), 

hájovna Zakopanka, chata na Suchém vrchu (1,5km), tvrz Bouda, kontrolní stanoviště „Pod Vysokým 

kamenem“, konzum Mladkov, hostinec U Bohouše Mladkov, Chalupa Pod Adamem, Kašparova chata 



 

 


