
Trasa 35km – Trekkingové kolo, horské kolo, pěšky 

Z fotbalového stadionu v Celném se vydáme po hlavní silnici směrem na Mladkov.  Po asi 100m 

odbočíme vlevo na silnici do obce Studené. Po ní stoupáme serpentinami kolem Celenského kříže až 

do Studeného. Zde odbočíme za autobusovou zastávkou po vlastním značení mírně doprava a po 

silničce kolem kanadského srubu pokračujeme až k lesu, kde se silnička napojuje na žlutou turistickou 

trasu a stáčí se vpravo. Žlutá značka nás po lesních cestách dovede po prudším klesání do Studenecké 

zátoky. Zde odbočíme doprava na modrou značku, po které se vydáme po asfaltové silničce podél 

Pastvinské přehrady. Těsně před napojením na hlavní tah Pastviny – Mladkov modrá značka opouští 

dočasně asfaltovou silničku a zatáčí vlevo kolem hřbitova směrem k autobusovému nádraží 

v Pastvinách. Po modré pokračujeme dále rovně přes hlavní silnici. Asfaltová silnička se stáčí nejdříve 

prudce vpravo a pak postupně vlevo až k mostu Kraví skok. Pokračujeme dále až do Klášterce nad 

Orlicí. Zde ale před mostem přes Divokou Orlici opustíme modrou značku, která zahýbá doleva přes 

most, a jdeme rovně po asfaltové silničce stále proti proudu řeky. Po asi 1km odbočíme mírně doleva 

ze silnice do Českých Petrovic. Pokračujeme stále podél řeky až do areálu pily, kde se cesta stáčí 

doleva přes mostek. Zde se opět připojíme na modrou značku, která nás dovede nejprve po asfaltové 

cestě podél Orlice do rekreačního areálu (tábora) a dále až do rezervace Zemská brána. Stále podél 

vody jdeme až k odbočce před Pašeráckou lávkou. Pěší mohou pokračovat dále přes lávku po modré 

až na most na Zemské bráně. Cyklisté před Pašeráckou lávkou odbočí vlevo po vlastním značení na 

lesní cestu vedoucí od řeky. Na prvním rozcestí odbočí doprava na červenou turistickou značku, 

kterou ale asi po 100m opustí a pokračují rovně po velké lesní cestě až k Orlické chatě. Dále po 

asfaltové cestě za chatou doprava až na silnici Mladkov – Bartošovice. Zde odbočí vpravo a asi po 

500m přijedou na most na Zemské bráně. Dále již všichni pokračujeme společně po červené značce až 

na chatu Na Čiháku, kde je kontrolní bod (odpočinek). Nezapomeňte si nechat potvrdit startovní 

kartu! Po občerstvení pokračujeme stále po červené do Českých Petrovic a dále přes kótu Adam do 

Mladkova.  Značka opouští asfaltovou silnici v poslední zákrutě nad Mladkovem doleva. Stále 

sledujeme červenou značku, přejedeme křižovatku a náměstíčko, kterým prochází silnice směrem na 

Celné. Ze silnice odbočíme doleva směrem k nádraží ČD (stále po červené). Zde se připojíme k trase 

15 a 25km, ale pokračujeme v opačném směru stále po červené značce kolem Radioaktivního 

pramene až na další kontrolní bod Pod Vysokým kamenem. Nezapomeňte si nechat potvrdit startovní 

kartu! Po občerstvení pokračujeme rovně do kopce na Vysoký kámen a stále po červené po lesních 

cestách mezi objekty Tvrze Bouda až ke vchodovému objektu (K-S-22a „Krok“) tvrze. Dále se 

napojíme na zelenou turistickou značku, která nás dovede po cestě „Bunkrovce“ až do osady 

Hluchov, která je součástí Těchonína. Pokračujeme stále po asfaltové silničce (zelená) až ke kostelu 

v Těchoníně, kde odbočíme doprava na hlavní silnici, po které dojdeme pod železničním nadjezdem 

až do Celného. 

Dle směru pochodu: 

Zajímavosti na trase – Celenský kříž, Studenecké skály, Pastvinská přehrada, Klášterec nad Orlicí, 

Zemská brána, Čihák, objekty lehkého opevnění vz. 36 (řopíky), kóta Adam, pomník Františka 

Kabrhela, Radioaktivní pramen, naučná stezka Betonová hranice, Vysoký kámen, objekty Tvrze 

Bouda, objekty lehkého opevnění vz. 37 (řopíky), osada Hluchov 

Občerstvení na trase - Hřiště Celné, konzum Studené (50m), resturacace kolem Pastvin (U Hráze, 

Formanka), konzum Klášterec nad Orlicí, Orlická chata, Chata Na Čiháku, restaurace v Českých 



Petrovicích, Kašparova chata, chata Pod Adamem, hostinec U Bohouše Mladkov, konzum Mladkov, 

kontrolní stanoviště „Pod Vysokým kamenem“, tvrz Bouda, konzum Těchonín 

 


