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27.7.2002 – Sobota 
A je to tady, konečně vyrážíme na náš další čundr, tentokrát po našich krásných Orlických Horách. 
Hlavně po předvčerejší poradě začínáme v 8:15 u Mirčů doma. Odtud se vydáváme na autobusák 
odkud vyhledaným busem v 8:37 vyrážíme za Kunvald.  IDOS spoj sice vyhledal, ale bus v období 
od 16.6. do 14.12. nejede a my se po krátké poradě vydáváme k Radkom domů a Mirča se po cestě 
stavuje pro mobil se SIMkou, kterej nechal doma. Radkova mamka nás odvezla k Zaječinám a my 
se s ní loučíme a Radek předává nějaké jídlo a kolíky od stanu Mirčoj, aby se vyrovnala tíha jejich 
batohů. Já mám batoh menší a tak se ke mně už nic nevejde. V 9:15 se po silnici vydáváme směr 
Bartošovice v O.H. a během rozhovoru a kvalitě batohů Radek zjišťuje: „Mně to tady nějak chybí, 
já sem to nějak uřezal.“ Na kraji lesa ze silnice scházíme a přes louky Bartošovice off road 
obcházíme. Přes první ohradníky a slatiny, kde Radek málem zašlápl užovku (docela nás po naší 
předchozí rozmluvě o zmijích dostala), se dostáváme na náš první vrchol – Polom (766 m n.m.). 
Tady taky dáváme naši první pauzu, dělám první fotku a když objektivu svítí slunce, tak Mirča 
reaguje: „Error, remove the sun!“ Po převlečení se do kraťasů vyrážíme k dalším ohradníkům, 
nejprve zkouším trávou, která nereaguje, poté rukou a ta už na těch několik miliampérů reaguje. 
Měli by tu být krávy ale nejsou vidět, takže ohradník překonáváme a po 30 metrech vidíme už i 
krávy. Bez problémů sme je obešli a přes prázdnou pastvinu a lesem se dostáváme do Neratova, 
kterej je známej kostelem zničeným sovětskými vojáky, kteří si hráli s pancéřovou pěstí. Dovnitř se 
kouknut nemůžeme, protože probíhá svatba, tak zacházíme dozadu a dáváme oběd. Mirču pořád 
něco kouše až zjistí, že to je mravenec: „Sakra, mravenec, a já co mě to kouše. Dokud sem nevěděl, 
že to je mravenec, tak to tak nebolelo.“ Nakonec sme šli dovnitř stejně ještě během svatby, dostali 
koláčky a vyrazili do Podlesí. Úspěšně sme se zorientovali na mapě na špatnou lesní cestu a 
pomocí off roadu sme se dostali alespoň pod Anenský vrch, nasbírali borůvky a napojili se na 
červenou. Po ní dál kolem srubu R-87, který slouží jako muzeum a kde nás jeden týpek provedl a 
pokračoval v sekání trávy na střeše. Přes Komáří vrch plnej „turistů“ s auty sme došli na Pěticestí 



(1004 m n.m.), kde sme dali pifko, sešli k pramínku pro vodu, hodili věci do ŘOPíku a hledali 
nocležiště. Po půl hodině marného hledání sme se rozhodli, že přespíme v přístřešku přímo na 
Pěticestí, kde se nám to líbilo už předtím. Horská služba mezitím odjela, tak sme dali jídlo, počkali 
na přejití několika lidí a Radek rozdělal oheň. Mirča někde ztratil karimatku, tak ji šel hledat do 
ŘOPíku a já zatím připravil suroviny na večeři (těstoviny, lanšmít a cibulka), Mirča ji po 
neúspěšném pátrání připravil v ešusech na ohni. Večeři sme snědli velice rychle a po 21:15 sme už 
myli nádobí. Připravili sme spaní, já s Mirčou na lavičce a Radek po sérii akrobatických cviků na 
„půdě“, vyřešili všechny důležité otázky bytí a nebytí (druhy skel, pancíř…) a po 22:00 sme mohli 
jít spát. Tenhle den sme dali na rozchození asi 17 km, ale nahradili sme si to při překonávání 
výškovejch metrů při našich off roadech. 
 
28.7.2002 – Sunday 
Vzbudili sme se mimo jiné v 5:30, kdy už sme se rozhodli ke vstávání. Všici sme byli takový lehce 
rozlámaní a k našemu údivu asi za 15 minut projelo auto. Tedy to, čeho jsme se nějak obávali. 
Vystrašeni tím, že by už taky mohli přijet provozovatelé horské minichatičky, jsme se rozhodli 
uvařiti snídani někde jinde, třeba za pár kilometrů. Takže sme to zabalili, došli pro vodu a odfrčeli. 
Asi po kilometru sme zjistili, že jdeme blbě, sveďme to třeba na přílišnou rozespalost a 
bezsnídaňovost. Ještěže náš cíl byl daleko viditelný (Kunštátská kaple), takže jsme to vzali mezi 
smrčkama a borůvčím a za chvíli jsme byli tam. Docela nás to tu příjemně překvapilo, takové 
bydlení schopné až na to, že nevíme o nějakém pramenu okolo (přišli jsme přibližně v 6:30). No 
takže potom sme v kapličce uvařili nějaký gáblík (gulášová polívka a čaj). Následovaly činnosti 
jako mé a Paprovo sraní a dojít pro vodu. Vyrážíme celkem po 3,5 hodinách po tom, co jsme se 
probudili. Takže vyrážíme směr Velká Deštná s předsevzetím první zastávky až na V.Deštné. Toto 
předsevzetí je ovšem za pár kilometrů porušeno. To je jedno, nicméně však potkáváme první 
turisty als wie. Co nás lehce nenadchlo bylo, že posledních 2,5 km jsme šli na Deštnou po asfaltu. 
Po ňákých těch blbostech typu nakupování tatranek v bufetu jsme zdolali vrchol (1115 m n.m.)s a 
já sem si mohl dát tu plechovku gambáče, co jsem nesl celou dobu. Udělali sme si pohoda piknik 
v trávě, když se konečně uvolnila rozhledna se vstupným dobrovolným, mohl jsem identifikovat 
sídliště mých Semechnickým předků, kam máme namířeno. Přesvědčoval sem je, abychom se tam 
ještě chvíli váleli, nicméně chuť Papra a Mirči na cross do údolí byla obrovská., takže přesně v 13:15 
jsme měli odchod. Trochu sem to ještě zdržel čtením naučných tabulí, a pak jsme frčeli pryč. To 
pryč bylo přímo do údolí nejrovněji a nejstrměji jak to šlo. S vírou, že uvidíme krásnou přírodu bez 
jakéhokoli poškození v přírodní rezervaci HRANIČNÍ LOUKA jsem to hnali do údolí smrček 
nesmrček, bažina nebažina. Pak kousek podle „romantické říčky“ a byli sme tam. No jo, 
samozřejmě zase haluz, bylo tam naprostý HOVNO, jen nějaké stopy po těžbě v smrkových 
monokulturách. (Poznámka by Papr: Bylo to dáno zřejmě tím, že sme jen těsně po okraji lízli 
rezervaci Trčkov) Takže s nádhernou vidinou vystoupat zase zpět ztracených 500 výškových 
metrů jsme se neben den Grenze vydali zpět. Cestou jsme potkali lehce poodhalenou borůvkářku, 
která nám poradilo jen to co jsme už stejně věděli. Nicméně mi nepřišlo, že by ten kopec byl 
supr… jako to co jsme slejzali, ale zase byl kurevsky dlouhej. Po nějakým tom kilometru po 
napojující se vrstevnicovaté cestě jsme dorazili k asfaltce, ze které už nebylo po červené daleko 
k Masarykově chatě (1010 m n.m.), kde jsme za jídlo a pití utratili cca 200,- Kč a pěkně vytuhli. Ale 
dál se muselo. Tzn. K Šerlišskýmu mlýnu a tam někde v okruhu cca 5 km se ubytovat. Nicméně 
během cesty dolů k mlejnu došlo k zásadnímu rozhodnutí: Deme až do Semechnic zrovna. 
(Poznámka by Papr: Radek to ze srandy navrhl a my sme mu to okamžitě odsouhlasili. Že by 
géčko z Masaryčky?) Tak zhruba ve 2:00 sme tam, odhaduje Papr. Já (Radek) tolik optimismu 
nemám. Doplnili sme vodu na záchodech a vyrážíme na poslední vrchol – Vrchmezí (1084,4 m 
n.m.). Tam se lehce rozděláme. Nejprve napít piva, vyměnit trenky (Papr slipy) a můžeme se pustit 
do jídla. Papr instaluje fotoaparát ke společné vrcholové fotce.Rozhodli sme se ukončit tenhle den 
(co se týče deníku), takže dále píše Mirčus ©. 
 



„Den“ třetí 
„Vstali“ sme asi v osm hodin (20:00) a pomalu se vydali na cestu. Radek sice navrhoval sice počkat 
si tady na západ slunce, ale začít s cestou za tmy se nám nechtělo, tak jsme slunce nechali nechali 
zapadnout někde po cestě. Hned ze začátku na Radka padla krize a snažil se nás přesvědčit, 
abychom někde přespali, ale my jsme se nedali a plnili náš ironmanský plán na 110%. Cestou přes 
Sedloňov se Radek vzchopil a s vidinou jeho (smrtelné) postele přidal na tempu. Zbytek cesty už 
vedl jen po asfaltu, takže pohledu na přírodu sme si už neužili. Zajímavější pohled se ale určitě 
naskytnul řidičům, když se ze tmy pře nimi objevili tři výletníci s batohy. Osm kilometrů před 
Dobruškou už naše hlavy byly plny bolesti a zoufalství při pohledu na nekonečnou silnici. 
Poslední zastávku našeho putování jsme udělali krátce před půlnocí v Dobrušce na náměstí. Náš 
stav byl kritický – žádná voda, žádná energie. Když jsme si v tamní restauraci, která již měla po 
zavírací době poprosili o trochu vody, neuvědomili jsme si podezřelost naší situace – dotazovaná 
osoba na nás nejdříve s nepochopením zírala jako kdybychom ji poprosili o vosk na lyže či kilo 
heroinu. Nakonec předávka jeden a půl litru čisté drogy – vody proběhla v pořádku přes 
vyhazovače ve dveřích. Dali sme si pár dávek a vydali se na poslední úsek cesty. Tady už 
nerozhodovaly značky ale Radkovy proměnlivé pokyny. Když jsme se k Semechnicím dostali blíže 
– asi na čtyři kilometry – Radek každou chvíli sliboval, že je to už jen jeden kilometr. Těsně před 
jednou hodinou jsme dorazili do cíle. (Poznámka by Papr: Já plánoval příchod až na 2:00). Tento 
„den“ sme nachodili při troše dobré vůle 48 kilometrů. 
 
29.7.2002 – Pondělí 
Příští den zahájil Papr neúspěšným pokusem o koupi několika rohlíků k snídani. Takže snídaně 
skončila asi v jedenáct. Potom jsme vyčkávali na Honzův příchod při filmu Pátý element. Když 
Honza dorazil, Radek nám udělal kompletní prohlídku jeho království, dali jsem večeři a vyrazili 
jsme na procházku po okolí. Nejdříve Papr zkontroloval Radkův les, jestli tam náhodou není buk 
co vypadá jako habr, protože to by Radka hodně ztrapnilo a šli sme se podívat na západ slunce. 
Abychom na něj nemuseli čekat, vzali sme to oklikou. Cestou jsme prošli kolem pštrosí farmy, 
nebo něčeho takovýho – prostě výběh a tam byli tři prudce neinteligentní pštrosi, kteří každou 
chvíli k Honzově radosti nemotorně vráželi do ohrady (nejlépe hlavou). Pak už jsme nabrali směr 
Radkova oblíbená vyhlídka na západ slunce. I když sme si vědomi, že slunce zapadlo tak jak to 
vždycky dělává (pozn.:druhý den vyšlo slunce standartní metodou). My jsme nic takového 
neviděli. Žhavý sluneční kotouč postupně přešel z oranžové do modré a zamaskoval se daleko 
v oparu kopců na horizontu. Takhle jsme to viděli a to jsme byli poměrně dost při smyslech. Takže 
jsme to zabalili a šli zpátky. Pak přišly na řadu karty a samozřejmě degustace. První přišla na řadu 
Borovičková pálenka průtahová – co přišlo po ní už je jedno nebo to není pamětihodno… Spát šlo 
prostě po částech, od 2:00 do 3:15. Na tento den vyšlo díky procházce aspoň 11 km. 
 
30.7.2002 – Úterý 
Vstali sme až někdy po 10:00, Mirča koupil rohlíky, sbalili sme věci a po jídle, což byla snídaně i 
oběd v jednom v podobě slepičí sáčkové polívky, jsme vyrazili domů. Tato dlouhá a strastiplná 
cesta trvala necelý tři hodiny než jsme přes pole, Trnovku, Švamberk a opočenský zámek dorazili 
do Opočna na vlakovou zastávku. Po ní nás ČD dopravili za necelé dvě hodiny i se spožděním 
domů. Tato dnešní pěší etapa měla i s cestou z nádraží dýlku okolo 7 kilometrů. 
 

Sepsal Papr, Radek & Mirča 


