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Rychlebské hory 30.5.-2.6. 2001 
 

Výprava byla naplánována už  na duben, ale kvůli krajně nepříznivému počasí byla přeložena až 
na “pomatuře”.  Měl to být náš první velký společný čundr. 
 
29.5. 2001 - Úterý 
Protože jsem potřeboval mluvit s Alešem, tak jsem za ním šel ke Kancoj, kde byl s Pájou Exlerem a nakonec 
jsem tam zůstal na tři piva do zavíračky, kdy s náma výčepní odcházel. Doprovodili jsme Aleše domů a doma 
jsem byl po 1:00. 
 
30.5. 2001 - Středa 
Doma jsem si zabalil věci do krosny (trvalo mi to asi hodinu) a šel jsem k Silnicím. Tady už byl Radek a 
Arnie a za chvíli přišel i Aleš, takže jsme mohli vyrazit k vlaku. V 10:35 odjíždíme ze Žambéra směr 
Letohrad, Dolní Lipka, Hanušovice, Lázně Lipová, kde přestupujeme na motoráček do Žulové, 
Velké Kraši a Javorníku ve Slezsku. Krajina se hodně změnila, najednou si připadáme jako někde v 
Holandsku, ještě klika, že právě v Javorníku se začínají jakoby z ničeho zvedat  Rychlebky. Zde 
započal náš čundr, který měl trvat až do neděle. Dominantou města je zcela jistě zámek na 
Jánském vrchu (první vrchol, který jsme zdolali), odkud jsem se náležitě dlouho rozhlíželi po kraji. 
A protože jsme na čundru a chceme něco přejít, tak začínáme po červené značce stoupat k 
vrcholkům. Další zastávkou jsou Čertovy Kazatelny, malá skalní vyhlídka s krásným výhledem na 
Račí údolí, které je prý snad nejhezčí údolí v celých Rychlebách. Je tu dokonce i přístřešek, ale 
vodu jsme nikde neviděli. O kousek dál se opět zastavujeme, tentokrát na zřícenině hradu 
Rychleby. Docela fajn místečko, pár zdí a věž, zkrátka ideální místo na dobrodružný nocleh, ale 
zas tu není voda. Sestupujeme k potoku, zkoušíme upytlačit nějakou tu rybu jako správní zálesáci, 
ale nějak se nám nedaří, protože tu nejsou žádný žížaly . Po několika asfaltových kilometrech 
údolím Račího potoka nás červená vyvede traverzem na krásný louky s dalekými výhledy až k 
polským jezerům. Pořádně tu fouká, mraky se rychle ženou, sem tam vykoukne slunce a tak si fakt 



připadáme, že jsme hodně free. Procházíme poslední osadou (Nové Vilémovice) na naší cestě a 
stoupáme dál. Vedle nás najednou zmizel potok a tak jsme našli silný pramen ukrytý ve studni 
(resp. “vodním zdroji”. Kousek od pramene jsme se utábořili, Papr s Radkem postavili stany a já s 
Arniem jsem rozdělali oheň. Dali jsme gáblík a  když jsme dojedli, tak přijel hajnej ve škodovce, že 
porušujeme lesní zákon rozdělaným ohněm, ale nechal nás. Lítali jsme po loukách jako blázni, 
museli jsme si užít poslední slunce, vítr v trávě,  tajemné hromady kamení a osamělé stromy. 
Prostě totální idylka. Pak už jsme jenom v poklidu od ohníčku koukli na západ Slunce, dali hlt 
vodečky Amundsenky a po 22 jsme šli spát. Všichni šli pod širák, jenom Papr spal ve stanu. (ušli 
jsme cca 10km) 
 
31.5. 2001 – Čtvrtek 
Celou noc někde strašně blízko dělal nějakej blbej pták neuvěřitelný bordel, takže jsme docela s 
chutí vstali už v půl šesté, udělali jsme si polévku a než jsme sbalili věci a vyrazili, tak bylo 8:30. 
Neuvěřitelný čas, co? Naše věrná červená průvodkyně nás zavedla na Hraničky, kde kdysi bývala 
obec. Zůstalo tu pár zbořenisek, krásné louky, rybník plný ryb a taky jedna nebo dvě starý 
chalupy. Pak jsme trošku ztratili cestu, ale hned jsem ji zase našli a vyloupli jsme se až pod 
Špičákem, kde jsme si u chaty a silného pramene dali sváču. Naše věrná červená se s námi 
rozloučila posledním stoupákem a od teď jdeme po žluté. Nastupujeme hraniční hřebenovku (asi 
jiná není) Rychlebských hor. Asi po 2 km jsme v Pekelském sedle, kde schováváme bágly v roští, 
přikryjeme je pláštěnkami a sestupujeme na lehko dolů po modré k Nýzerovským vodopádům. 
Cestou jsme tak trošku na pochybách, jestli to je dobrý nápad, protože je to docela nechutná díra 
dolů. Vodopády jsou ze shora fakt super, ale my chceme sejít až k vodě. Nás stavaře uchvátí 
konstrukce mostku. Trošku se mi to obdivování mostní konstrukce vymklo z ruky, a tak jsem 
docela ošklivě uklouzl po šutru, dost bolestivě jsem si rozbil koleno a totálně promáchal boty. Ani 
ze spodu vodopády nezklamaly. Začalo pršet a nahoru jsme vyběhli za necelou hodinu (byli jsme 
skoro rychlejší než dolů). Děkovali jsme Prozřetelnosti za ty pláštěnky na báglech. Za častých a 
intenzivních přeháněk pokračujeme po kolena ve vysokém borůvčí, které nám drásá nohy. 
Veškerá voda teče do bot. Několikrát se schováváme před deštěm do lesa a sem tam něco sníme. 
Kovadlinu, nejkrásnější vrchol Rychlebek, slezeme jen s obtížemi. Vrcholová skalka se prostě 
proměnila v řeku. Konečně už jen drobně mrholí a my pozvolna ale vytrvale stoupáme na Smrk. 
Půda je silně rozmáčená, začíná se podobat močálu. Na Smrku, nejvyšším vrcholu Rychlebek – 
1125,4 ,  necháváme pod přístřeškem bágly a já s Paprem dobýváme vrchol, který však není nijak 
značen a zřejmě se skrývá někde v rašeliništi. Nakonec jsme se, oproti původnímu plánu, rozhodli 
spát někde na úbočí a ne na odlesněném mokrém vrcholu. Spoléháme na pramen Brousek, ten 
však zřejmě zanikl nebo byl částečně znehodnocen sesuvem půdy. Arnie našel Solnou chatu, je tu 
ohniště, voda a budeme tu chráněni před větrem. Rozbíjíme tábor, děláme velký oheň, sušíme věci 
a já vařím svoji vepřovku na tisíc a jeden způsob. Akorát jsme se stihli najíst a začíná zase pršet, a 
tak s vodečkou na dobrou noc jdeme spát. Dneska to bylo 14km s batohama a 6km bez nich. 
 
1.6. 2001 - Pátek 
Ráno je fakt divný, všude je vlhko a zima. Noc byla šílená, nahoře na Smrku bychom se  asi utopili 
a pak by nás to odfouklo, v lepším případě bychom dostali ránu bleskem. Venku pořád prší, a tak 
snídáme ve stanech. Vyrážíme až kolem poledne, když konečně přestalo pršet a už jenom 
poprchává. Hodně rozmáchaná zelená nás rozhodně ne přímou cestou přivedla k Císařské chatě. 
Odtud jsme pokračovali dál po červené až na Paprsek, kde nás kromě jídla a hnusného piva čeká i 
nějaký školní výlet a hlavně přestala padat voda. Působíme trošku komicky, ale se vztyčenu 
hlavou nastupujeme po červené cestu ke Kralickému Sněžníku, našemu hlavnímu cíli. Míjíme 
Růžovou boudu, Medvědí boudy, kde je silný pramen a kde si taky myjeme nohy. Cesta se stále 
zužuje až se mění v traverzovou pěšinu. Pořádná, široká cesta na nás čeká až na Zhořelé. 
Osvědčenou lyžařskou zkratkou si ušetříme zbytečnou ztrátu výšky kolem Kladského sedla. 
Vracíme se zpět na červenou a dlouhým, skoro nekonečným traverzem dojdeme až ke Kapličce, 
kde jsme chtěli spát. Nějak se nám to tu ale nelíbí, a tak scházíme asi o půl kiláku níž na naprosto 
úžasnou louku s báječným výhledem na Jeseníky a seníkem uprostřed. Snažíme se najít vodu, ale 



domorodci s koněm , kteří si přišli pro seno, nás radši poslali na Návrší, protože tady je voda až 
dole v potoce (a to je hrozná díra dolů). Na chatě Na Návrší nám majitel vyšel maximálně vstříc a 
nechal nás postavit si stany a rozdělat oheň. Takže pohodička. Pořádně se nadlábneme, sníme 
povinnou dávku desinfikačního česneku, dáme si kapičku Amundsenky, pokecáme a jdeme spát, 
abychom ráno měli sílu na zdolání Kraličáku. Doufáme, že bude líp. Dneska jsme ušli 24km. 
 
2.6. 2001 – Sobota 
Vstali jsme v 6 hodin, udělali polévku na plynovém vařiči a v 8:00 odcházeli. Poděkovali jsme  
majiteli a Papr si koupil pohledy a horalky. Čeká  nás výstup na Králický Sněžník (1423,7m) tj. 
6km s převýšením 500m. Kluci ženou jako blázni a jsou fakt dost přede mnou. Vrchol jsme dobyli 
společně v 9:34 (!!!). Šíleně tu fučí, je mlha a zima – prostě normální Králičák. Pojíme čokoládu a 
vrcholovou Duklu, dáme hlt Amundsenky a nezbytné vrcholové foto, které je na Kraličák trošku 
netradiční  , a prcháme dolů. Přechod Mokrého hřbetu (po modré) není žádná procházka 
růžovým sadem, ale rozhodně jsme si tohle místo oblíbili, protože se tu člověk nenudí, chvíli 
zapadá do bažiny, přelézá padlé stromy a občas se i zhrozí nad bizardními a mrtvolně bílými 
sušinami. Arnieho pořád zlobí ten jeho kotník, a tak zouvá svoje těžkotonážní bagančata a jde 
v ultralehkých mokasínech. Prostě Hero jako ve filmu. Zdoláváme ještě 2 poslední výraznější 
vrcholy Sušinu a  Podbělku a pak už pořád jenom klesáme. Naše další nocležiště mají být Čtyři 
rohy, ale protože jsme nasadili pekelné tempo, tak jsme tady už v jednu. Nikomu už se nechce 
zůstávat nahoře, takže pádíme dolů do Vojtíškova do hospody, kde na nás sice koukají dost divně, 
ale  párek a pivo nám dali. Aby toho deště nebylo málo, tak nás kousek pod Vojtíškovem chytla 
docela fajn průtrž. Tak nějak jsme se dokodrcali do Podlesí na zastávku (na znamení ) a pak už 
byla pohoda. Radkovy nádražácký perličky, moje story „Jak jsme stopovali vlak“ a taková lehce 
opilecká a utahaná nálada jenom podtrhují nádhernou atmosféru, která tu vládne. Čekáme skoro 
1,5 hodiny na vlak, ale nějak nám to nevadí. Motoráček (17:34)  nás svezl až do Letohradu, kde 
jsme zjistili, že jede až do Žamberka, takže jsme dokoupili lístky. Z nádraží jsme šli domů pěšky, 
do autobusu by nás stejně nevzali, i kdyby nějaký jel. Dneska to dalo asi 26 km.  
 
3.6. 2001 – Neděle 
Ve 20:00 se tu stavil Radek a šli jsme s Mirčou a Michalem ke Kancoj, kde už byl Aleš a přišel ještě Arnie, 
Old Shatterhand, a Sam Hawkins. A to byl definitivní konec “Výpravy Amundsen 2001” o celkové délce 80 
kilometrů.  Dali jsme nějaký to pifko, hráli karty a pak se pokojně rozešli se slovy, že si dáme určitě ještě 
někdy nějaký to repete. 
 

Sepsal Aleš & Papr (kurzíva) 


