
Naše letní putování s koňmi,tentokrát v podhůří Jeseníků,v okolí Kralického Sněžníku.. 
Tak jak jsem vám před měsícem slíbil,přináším stručný popis mého letošního výletu 
s několika přáteli a tentokrát opět se všemi čtyřmi mými koňmi. 
Díky mému kamarádovi Pavlovi,který celou letošní trasu i „týlové 
zabezpečení“připravil,stačilo ve stanovený den naložit všechny mé koně do přepravníků a 
vyrazit.Měl jsem to trošičku komplikovanější,protože na ten samý den jsem slíbil že budu 
uvádět koňařský bál v malé  obci jménem Lutila na středním Slovensku.Tak jsem naložil 
Gustava (14 let) s Démonem (15)do svého Woermanna a Nelly(19) a Navarra(10) se vezly v 
„taxi“s Aničkou,kterou tímto velmi chválím,protože s holkama jela moc hezky a držela se mě 
jako klíště..Cesta do vesnice Bludov poblíž Šumperka nám trvala asi 4 hodiny a to 
znamenalo,že jsem jen své čtyři čtyřnohé kamarády vyložil,pustil do výběhu,odpřáhl vozík a 
jel jako o závod dál,protože mi zbývalo ještě  280 km do Lutily. Tam jsem,oproti všem 
předpokladům,dorazil včas,vše proběhlo v pořádku a půl hodiny před půlnocí jsem se vydal 
na zpáteční cestu.Dojel jsem někdy před třetí hodinou ranní a to díky Pavlovi,který mi 
neustále volal a tím mě udržoval při životě. 
Ráno jsem se vzbudil okolo 9 hod,nakrmil koně i sebe a před polednem jsme vzali koně a šli 
se s Pavlem a jeho ženou smočit do blízké řeky Moravy.Bylo to asi 10 min chůze lesní 
cestou,přes trať a kus louky.Voda byla nádherně ledová,Pavel i plaval.Mě se tam 
nechtělo.Koně se ve vodě cachtali asi 20 min a pak jsme se vrátili přes louku plnou 
komárů,kde se všichni,kromě Nelly,s chutí vyváleli.Pak jsem ještě ostrouhal Nelly s Navarrou 
přední kopyta,no a po obědě v restauraci u kostela jsme osedlali a vyrazili na podvečerní 
vyjížďku okolo Bludova,protože všichni ostatní účastníci našeho letošního putování měli 
přijet až ten den k večeru.Tak jsme,v počtu 5 jezdců a 7 koní absolvovali okruh asi 15 km 
krásnou okolní krajinou až k rozhledně Háj a okolo bludovského kostelíku  jsme se asi ve 20 
hod vrátili „na základnu“.Já jsem vystřídal Gustava s Démonem a  Navarra vezla moji neteř 
Terezu,která s námi měla absolvovat první tři dny na půjčené kobylce,patřící mým 
kamarádům Jitce a Fredovi Bednářovým a která ještě nedorazila.  
Tady bych měl asi podotknout,že jsem nechtěl Navarru ještě plně zatěžovat,protože její 
kopyta jsou stále v léčení,jezdím na ní,rehabilitujeme,ale na plnou zátěž to stále ještě 
není.Počítal jsem tedy,že Nelly půjde celých šest dní volně a na Navarru si občas sednu a 
zbytek cesty půjde na ruce nebo volně. Dlužno říct,že jsme chytili největší vedra,která v tu 
dobu u nás panovala a v našem případě byla zmírněna jen vyšší nadmořskou výškou ve které 
jsme se pohybovali. 
Takže se nacházíme na začátku našeho putování v neděli večer po pěkné vyjížďce,kdy se sjel 
zbytek účastníků.Stejně jako vloni to byl Honza  a jeho tři plnokrevníci  na kterých jel 
on,Pavel č.2 a Roman.Samozřejmě také má kolegyně v ošetřování kopyt,Martina s dcerou 
Sabinou a její tři koně Lima, Pharlap a Goro.Od soboty tam už byl i Tomáš s Carem.Pak přijel 
Jindra se svým „apaloosákem“ a dorazila také kobylka pro Terezku i se svým 10 ti denním 
hříbětem. Na to jsme byli všichni ohromě zvědaví,protože někteří nevěřili že tak mladé hříbě 
může absolvovat takový výlet.Přitom je to naprosto normální a správné,protože hříbata by od 
narození měla mít dostatek pohybu,protože ve volnosti v přírodě musí ihned po narození 
následovat stádo,které se denně pohybuje na vzdálenosti okolo 20- 30  km. 
V pondělí ráno nás doplnili Pavlovi kamarádi Aleš,Pavel a Milan a okolo poledne jsme 
v počtu 12 jezdců a 17 koní vyrazili směrem na Severomoravskou chatu. Já jsem zahájil první 
etapu na Démonovi s Navarrou na ruce.Gustav s Nelly šli volně. Jeli jsme po krásných 
loukách,bylo posečeno,pustil jsem i Navarru a vzápětí se musel vracet,protože ti tři se 
rozhodli že si budou dělat co chtějí,protože jsou tři.A ostatní ať si jdou kam chtějí.Tak jsem 
zase Navarru chytil a šlo se dál.Přišli jsme do vesničky Ruda nad Moravou.,kde bylo, u 
Pavlova kamaráda na zahradě,která byla pojata jako miniaturní  kolbiště pro všestrannost, 
připraveno občerstvení.Pochopitelně mi to nedalo a šel jsem si s Démonem vyzkoušet některé 



překážky a zasekli jsme se na seskoku do jezírka.Jak banální.Nakonec jsem sesednul a 
provedl ho na ruce tam a zpět a pak ještě asi 2x v sedle.No a aby to Gustovi nebylo líto, tak 
jsem si to dal ještě jednou tak i s ním. Pak jsem sotva stačil vypít pivo a už jsme vyráželi dál. 
Vystřídal jsem koně,sedl jsem na Gustava.Démon šel s Nelly volně a Navarra na ruce.Asi za 
10 min jsme vjeli jsme na lesní cestu,která stoupala mírně do kopce a Gusta v klusu nějak 
špatně šláp – což se mu stalo snad poprvé a začal maličko pajdat. Trochu jsme se opozdili a 
když jsme vyjeli na louku, viděli jsme cválat proti nám volného koně  se zbytkem party. 
Spadnul nám Roman.Zpočátku to vypadalo dramaticky,protože se nehýbal, ale nakonec se 
zvedl a kromě toho že byl otřesený,se mu nic nestalo a mohl nasednout a pokračovali jsme 
dál. Vyjeli jsme na další krásnou louku a nacválalo se a já zase neprozřetelně Navarru 
pustil.Dojeli jsme na konec a kobyly nikde. Tak jsem se pro ně zase musel vrátit a Gustav 
pajdal čím dál víc. Tak jsem přesedl zpátky na Démona,na ruku jsem vzal zase Navarru a jelo 
se dál. To už jsme se pomalu blížili k lesnímu stoupání na Severomoravskou chatu.Cesta ale 
byla kamenitá a to se koním pochopitelně nelíbilo a mí tři volní se rozhodli že dál 
nepůjdou.Tak jsem se s Démonem chvíli honil po lese a pak jsem pro jistotu vzal na ruku jak 
Gustava tak Navarru.Nelly šla volně a zezadu ji tlačil Jindra.Po chvíli jsme si našli trochu 
jinou cestu lesem a zkušený koňský tulák Jindra nás za pomoci satelitní navigace dovedl do 
cíle.Byli jsme rádi a měli jsme toho docela dost.Osprchovali jsme koně,dali jim napít a 
odvedli je do výběhů,které měli připravené pod chatou vedle vleku na sjezdovce.Zvláštní 
výběh pro sebe měla kobylka s hříbětem,které absolvovalo prvních 25 km nadšeně a v úplné 
pohodě.Šlo jakýmkoliv terénem,přes kameny,potoky,mokřiny,lesem... Všichni dostali večeři 
,my taky a moc rád jsem ulehl do postele. 
Další den byl v plánu okruh kolem Severomoravské chaty s návratem a noclehem tamtéž. 
Po snídani jsme vyjeli a Jindra s navigací nás vedl po pěkných lesních cestách.Gustav pořád 
trochu šetřil přední nohu,takže jsem začal tuhle etapu opět s Démonem a s Navarrou na 
ruce.Nelly s Gustou šli volně.Ušli jsme slabou třetinu cesty plánované na tento den a scházeli 
z příkrého lesního svahu na cestu.Ohlédl jsem se a Nelly s Gustavem šli za námi.Ušli jsme 
ještě asi 400 metrů po cestě a když jsem se znovu otočil, ti dva tam najednou nebyli.Zastavili 
jsme,volal jsem ...nic. Dal jsem Terezce podržet Navarru a s Démonem se vrátil na místo,kde 
jsem je viděl naposled.Pískal jsem,volal jsem,řehtal jsem....mám pocit že jsem i zaslechl 
odpověď na Démonovo zařehtání, ale po těch dvou se prostě slehla zem. Rozhodl jsem se,že 
pojedeme dál a předpokládal jsem že Gustav s Nelly  se nejspíš vrátí tam kde jsme nocovali. 
Jindra se nabídnul že se vydá tou samou cestou zpátky  jestli je nepotká. A tak jsme to taky 
udělali.Byl jsem z toho chvíli otrávený,ale pak jsem si řek,že nám ti dva dezertéři nezkazí 
krásný den.Po pauze na krásném návrší ,kde jsme poobědvali a kam mi Jindra volal,že koně 
nepotkal a že je za chvíli pojedou hledat autem a kdy jsem volal na policii,abych oznámil že 
tam v okolí někde lozí mí koně,jsem pokračoval na Navaře a Démon šel volně.Asi za dvě 
hodiny mi Jindra volal že se v hotelu ptali nějakých cyklistů,kteří tam tudy projížděli,zda 
neviděli někde v okolí koně,no a oni viděli.Tak že pro ně jedou. Když jsme se vrátili na 
sjezdovku,tak za chvíli přijel Jindra s oběma uprchlíky . Našli je na lesním palouku,asi 2 km 
od místa kde nás opustili, jak se v úplném klidu pasou. No,nedal jsem jim večeři. Nevypadali 
že by jim to nějak vadilo. Ale  to,že Nelly opustila dceru a Gustav největšího kamaráda ,to mě 
docela překvapilo.Hříbátko opět v pohodě a čilé.Další den jsem vyjel opět na Démonovi a 
Gustu s Nelly jsem si vzal na ruku. Navarra šla volně a pokračovali jsme opět nádhernou 
krajinou až na chatu Návrší, kam jsme přijeli k večeru.Místní sjezdovka byl docela slušnej 
kopec.Napojili jsme koně,postavily ohrady a nakrmili.Pak jsme šli na večeři my.Tahle etapa 
byla poslední pro Tomáše a Terezku,kteří museli odjet. A tím také poslední i pro kobylku 
s hříbětem,pro kterou si ještě večer přijel Fred s Jitkou.Byla to pro nás úžasná zkušenost,která 
dokazuje jak zdravý a prospěšný je pohyb pro hříbě už v útlém věku.A co se všechno 
naučí.Máloco pak takového koně překvapí. 



No a pak už jsme jeli z kopce.Přehouplo se to za polovinu a další den jsem střídal Gustava 
s Démonem a Nelly s Navarrou na ruce.Gustav už šel čistě a navíc se doteď docela ulejval. 
Chvílemi vypadalo že zmokneme,bouřka nás honila ,až jsme přijeli do 
opuštěného,vyklizeného kravína,kam dojelo i občerstvení a než jsme poobědvali,bylo po 
dešti. Ještě malé občerstvení v Hanušovicích v restauraci s vyhlídkou  na Zámečku v lese .Pak 
jsme navečer dorazili opět na Severomoravskou chatu,osprchovali,napojili a nakrmili koně a 
dali si poslední večeři na letošním výletě. 
Poslední den byl dost náročný,několik úseků bylo hodně do kopce,cesta necesta,a krajina 
pořád krásná a členitá.Občerstvení jsme si koupili trochu skromější v samoobsluze 
v Bohdíkově,zato nám tam paní vedoucí uvařila i kafe. A to už jsme se pomalu blížili k cíli  - 
tam,odkud jsme před pěti dny vyjeli a už jsme zdolávali konečné kilometry našeho letošního 
výletu. U Pavla v základním táboře už čekali dopravci na některé z nás.My,kteří jsme tolik 
nepospíchali jsme se šli ještě vykoupat do ledové řeky Moravy.Teplá byla jen pro 
organizátora výletu,Pavla,protože je otužilec.Byla to osvěžující koupel pro nás i pro 
koně.No,a pak už jen koně nastoupili do vozíků,rozloučili jsme se a domů to byly dobré tři 
hodiny. 
Spočítali jsme,že jsme denně ujeli nějakých 25 km s asi 1000 m převýšením,zjistili jsme,že 
dva týdny staré hříbě bez problému ušlo 75 km za tři dny v dost obtížném terénu a celou dobu 
vypadalo naprosto spokojené,kypící zdravím a energií.Překvapila mě nežádoucí samostatnost 
Gustava s Nelly – musím si na ně dát příště větší pozor. 
No a v neposlední řadě nás potěšilo,ale nepřekvapilo, že našich 9 bosých koní absolvovalo 
celou trasu bez jakékoliv újmy. 
Výlety s koňmi jsou prostě skvělé.Vřele doporučuji.Zkuste to. 
 


