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�. Pr.
Kontr. 
�íslo

Po�. B. Název stanovišt� M��eno od
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka
m n.
m.

1 V 4 Nedv�zí Ty� se žlutou zna�kou 80 8 Jabl��ka 458

2 J 2 Vernerovka (skalní obydlí) Sloupek mezi "okny" skalního obydlí 50 15 B�íza - dvojkmen, pata kmene 407

3 1 Rokle pod Branou - památná lípa Cedule "Památný strom" - - Sloupek držící ceduli 302

4 V 2 St�ezivojice B�íza s modrou a žlutou zna�kou, u silnice 270 14 Vrba 393

5 2 Výklenek ve skále 1 km p�ed vsí Osinalice Mohutný habr u skalního výklenku (nápis www…) 90 4 Borovice na hran� skály, pata kmene 277

6 3 Kamenný úl (z�ásti um�lá jeskyn�) Schody do jeskyn� - -
Velký buk asi 5 m od schod�, 2,5 m nad 
zemí

357

7 J 2 Zbrázd�ný vrch - skalní obydlí Skalní obydlí (vyhlídka na Housku) 340 7 B�íza 358

8 2 Na spáleništi Rozcestník "U Spáleného vrchu" 350 7 Borovice - mezi ko�eny 360

9 2 Vidim - Starý zámek (dolní) Starý zámek - strom s koncem modré odbo�ky 60 6 Dub k�ivák :-) 304

10 2 Olešno Zvoni�ka 115 22 Habr, u ko�en� 328

11 4 � Horní Vidim - staré lávky
(máte-li závrat�, toto stanovišt� ur�it� vynechte)

Pomník na cest� p�es lávky - zhruba 10 lávek od 
rybní�ku. Pom�rn� nenápadná cesti�ka k lávkám 
za�íná nedaleko rybní�ku, který najdete za parkem 
domova d�chodc�. P�ístup k rybní�ku je po poli nebo 
po cest� pod kostelem.

80 3 B�íza - pata kmene 330

12 1 Rybník St�íbrník - objekt vodáren Beton s krátkou trubkou naho�e 180 4 Habr (?) 243

13 J 2 Boudecká rokle - partyzánský úkryt 301

14 2 Pokli�ky Horní vyhlídka - zadní lavi�ka - - Zdola na lavi�ce 328

15 1 Kamenná kapli�ka v Boudecké rokli Kamenná kapli�ka 55 10 Velký smrk 281

�
�����������������������������
�������������������������

Na stanovištích ozna�ených kalíškem lze doplnit pramenitou vodu; na mnoha místech námi neozna�ených, která jist� najdete sami, pak i jiné nápoje.

V p�ípad� totálního zabloud�ní m�žete volat o pomoc: 604 846 436 (Karel Rys) nebo 606 893 845 (Tomáš Michl); v p�ípadech horších 155 (rychlá záchranná služba).

Na map� jsou ozna�ena místa ze sloupce "M��eno od"; teprve od tohoto místa je nutné se vydat uvedeným azimutem a odhadnout vzdálenost uvedenou v metrech.
Do sloupce "Kontr. �íslo" zapište �íslo nalezené na stanovišti; do sloupce "Po�." m�žete zapsat po�adí, ve kterém jste stanovišt� navštívili.

Za projetí všech stanoviš� ozna�ených "V" je navíc p�i�tena výšková prémie +3 body, za projetí všech stanoviš� ozna�ených "J" je p�i�tena jeskynní prémie +3 body!
Konec závodu je v 17:00, opozdilc�m po 17:00 za každých zapo�atých 10 minut ode�teme 1 trestný bod.

Partyzánský úkryt. Nenápadná cesti�ka vzh�ru odbo�uje za mladým bukovým 
porostem. Doporu�ujeme krá�et k mohutné naklon�né b�íze a od ní vzh�ru k 
dubu. Od n�j stezi�kou doleva. �íslo najdete zdola na hlavním trámu 
p�ístupové lávky.

Nejnápadn�jší tvary selektivního zv�trávání pískovc� - odoln�jší (železité) vrstvy zv�trávají pomaleji než vrstvy mén� odolné.

Stanovišt� ozna�ená d�ti�kami se zapo�ítávají pouze skupinám s d�tmi do 15 let - ostatní je samoz�ejm� mohou navštívit, ale body za n� nedostanou!

Vrchol bez porostu s dokonalou kruhovou vyhlídkou, jihozápadn� od obce Dubá. Dokumentace uvádí, že je z vrchu vid�t až 1/3 území �ech.

Obec Olešno vyrostla na míst� p�vodní st�edov�ké vsi na p�elomu 18.a 19. století jako sídlo návesního typu. Zachoval se zde celý komplex roubených a hrázd�ných staveb bez výrazn�jších novodobých zásah�.

Horní Vidim p�ipomínána již v r. 1300. P�v. barokní zámek s vysokou v�ží novobarokn� renovován v r. 1898, dnes domov d�chodc�. Na okraji p�ilehlého parku, nad stržemi, vedla stezka s 30 betonovými mostky, dnes 
�áste�n� poškozenými. U mostk� chybí zábradlí a celkov� vypadají ne práv� odoln� - doporu�ujeme NEJVYŠŠÍ OPATRNOST (p�ípadný pád do hloubky p�es 10 m st�ží p�e�káte bez úhony...). 

Žlutá zna�ka k jeskyni je opravdu nesjízdná - lze dojít p�šky (asi 1400 m), nebo kola vést/nést. P�i p�ším dobývání se m�žete výjime�n� rozd�lit - kv�li p�ípadnému hlídání kol…
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16 J 4 Hlu�ovský mlýn - zatopené místnosti pro otužilce

17 V 3 Ob�í hlava a Žába Rozcestník "Ob�í hlava a žába" 30 9 Buk 375

18 V 2 Truskavna - Penzion Roubenka Penzion Roubenka - uvnit� areálu - - První okno vpravo za brankou 322

19 J 1 Pod Truskavnou, 3 skalní obydlí Prost�ední skalní obydlí - - Uvnit� místnosti - okno 279

20 J 2 U bob�íka odvahy
P�evis v pravé zatá�ce �ervené zna�ky; sloupek 
u skalního okénka

150 9 K�ivý doubek - u ko�en� 250

21 1 Truskavenský d�l - spadlý skalní blok Vrchol spadlého skalního bloku 220 18 Habr - mnohokmen, pata 279

22 1 Zadní Chomá� (U Janovy vsi) K�ižovatka v polích, pozinkovaná trubka od zna�ky - 1 K�l u stromku, 2 m nad zemí 333

23 J 1 Jeskyn� posledního trampa Vchod jeskyn� (jeskyn� je asi 50 m od cesty) 0 12 Smrk 240

24 2 Chode� - kapli�ka Kapli�ka na návsi - vstup 10 12 B�íza, pata kmene 286

25 1 Lad�in pramen Studánka 190 22 Pa�ez - vrba 233

26 1 Vysoká - h�bitov Výv�ska OÚ Vysoká 0 6 Dub, 2,3 m nad zemí 324

27 3 Harasov Pláž na druhé stran� rybníka - - Jírovec, 20 m od vody 238

28 2 Nad Štampachem Pa�ez borovice zaklín�né nad cesti�kou 90 7 Dub, pata kmene 246

29 1 Malé Sekerky - zatá�ka Výrazná zatá�ka na cest� do Vysoké - - Švestka, 1,5 m nad zemí 253

30 1 Posed za Chloumkem Posed na odbo�ce z asfaltové cesty - -
Naho�e na posedu; �íslo je umíst�né na 
spodní stran� parapetu

241

31 1 Objekt vodáren u Lhotky Objekt vodáren - st�ed brány 60 13 Strom - dvoják 223

32 1 Na Nouzov� K�ižovatka Na Nouzov� - hromada zeminy - - Dub u hromady 248

33 1 Chloume�ek D�ev�né schody od lou�ky k plácku s ohništ�m - -
Lípa na levé stran� schodišt� (cestou 
vzh�ru, naho�e)

266

34 1 Chloumek - vysíla�e Žluto�ern� pruhovaná trubka na k�ižovatce 260 18 T�eše� "u smetišt�" 250

35 1 Lhotka - skalní byt Skalní byt ve Lhotce - branka u zahrady 180 70 Velký akát mezi cestou a el. vedením 217

Stanovišt� ozna�ená d�ti�kami se zapo�ítávají pouze skupinám s d�tmi do 15 let - ostatní je samoz�ejm� mohou navštívit, ale body za n� nedostanou!

330 m od parkovišt� u Pokli�ek podtéká potok Pšovka pod silnicí; o dalších asi 
40 m dále odbo�uje k severozápadu nenápadná krátká p�šinka k zatopeným 
místnostem. V�tšina místností obsahuje jen naplavené ne�istoty, ale v 
poslední místnosti jihozápadním sm�rem je zhruba 22 m dlouhý, n�kolikrát 
lomený ve skále vytesaný tunel, na jehož konci se nachází silný pramen - a 
také náš bod � P�ed místností je v�tší jezírko a bývá znatelné proud�ní vody z 
místnosti / tunýlku.

Konec závodu je v 17:00, opozdilc�m po 17:00 za každých zapo�atých 10 minut ode�teme 1 trestný bod

D�m �p. 3, v n�mž se Penzion Roubenka 1791 nachází, je nejhodnotn�jším objektem ve vsi Truskavna, pat�í mezi jeden z nejvýznamn�jších doklad� vrcholného období rozvoje roubené 
architektury na Koko�ínsku. Ve štítu je náro�n� ztvárn�ná lomenice s datací 1791 na záklopové desce kab�ince. P�estavbami a úpravami dosud jen minimáln� poznamenaný objekt pat�í 
k nejcenn�jším lidovým stavbám v regionu. V Roubence je díky laskavosti majitel� pro ú�astníky naší akce poskytnuta sleva na jídlo a pití!

Malebné místo p�i silnici v Koko�ínském dole  Harasovské t�n� obklopené pískovcovými skalami. Na skále nad výpustí t�n� stával hrádek, postavený snad kolem r. 1420. Zde p�ipomínán též Krvomlýn. P�ístup 
k našemu stanovišti je možný po �ervené zna�ce bu� kolem hráze Harasova (velmi náro�né - strmé schody!), nebo po �ervené od Lad�ina pramene (rovn�ž náro�né, ale beze schod�).


