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Nadmo�ské výšky nejsou úpln� p�esné, zejména v místech s horším výhledem na oblohu není p�esnost GPS p�ístroje nijak závratná (nam��ené hodnoty jsme se snažili korigovat podle mapy).

�. Pr.
Kontr. 
�íslo

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

Vzdál. 
(m)

Poznámka
m n.
m.

Ra� - vyhlídka
Stolek v turistickém p�íst�ešku na žluté zna�ce 
mezi Ra�em a Pustým zámkem (asi 300 m od 
rozcestí Ra�)

350 15 Pom�rn� samostatn� stojící dub; �íslo 
a klešt� schovány pod zemí!

382

2 V 3 Nedv�zí - vrchol Triangula�ní ty� na vrcholu Nedv�zí 170 25 Suchá t�eše� 458

3 2 Kruh - hospoda U Antoš� 344

4 2 St�ezivojice K�íž u silnice na severním konci obce 315 20 Osika za velkou jabloní 382

5 J 1 Kružský d�l - skalní byty Nejvíce na východ situovaná místnost 130 9 Nejmenší ze t�í smrk� 322

Houska 443

7 1 Myší díra Žeb�ík posedu na kraji lesa 300 8 Menší b�íza se smrkovým pa�ízkem 334

8 2 Nové Osinalice Stolek v turistickém p�íst�ešku 80 8 Dub 332

Vrátenská hora Lavi�ka na vyhlídce na západní stran� 0 17 Dv� b�ízy u konce obrubníku 496

10 J 2 Suchý mlýn u Nosálova
Skalní byt s m�íží (na žluté zna�ce, asi 50 m od 
k�ižovatky cest) - m��eno od m�íže 60 6 Líska 311

Falešná skalní brána Skalní útvar u Jest�ebických pokli�ek - -
Pata jedné z borovic, které vyr�stají ve 
spodní �ásti skalní brány 329

12 J 2 Vojt�chov - jeskyn� nad studánkou
Od studánky po p�šin� do lesa, pak hledat 
v nejbližším bloku skal, asi 50 m od studánky - -

Uvnit� jeskyn�, "poli�ka" vlevo, 0,9 m nad 
zemí, za položeným kamenem 282

Podle azimutu a vzdálenosti najdete malou karti�ku s �íslem - �íslo zapište do sloupce "Kontr. �íslo"; do sloupce "Po�." m�žete zapsat, kolikáté je to Vaše stanovišt�.
Krom� �ísla najdete (doufejme...) na každém stanovišti také klešt� - t�mi procvakn�te kontrolní papírek u p�íslušného stanovišt�, jinak Vám stanovišt� nebude uznáno!

Vyhlídka rozhodn� stojí za vid�ní. Asi 40 m za p�íst�eškem je ješt� jedna "vyhlídková skalka" (vede na ni pár stup� ve skále).

Pozor - kola odložte hned za branou po levé stran� (trávník je kupodivu k tomuto ú�elu z�ejm� ur�en) a snažte se nenarušit normální chod v�cí. Klešt� a �íslo by m�ly být p�ipevn�ny k d�ev�nému zábradlí u 
pokladny; kdyby tomu tak nebylo, poptejte se v pokladn�. Nu a kdyby �íslo �i klešt� byly zcizeny, poproste t�eba o razítko... Otev�eno mají od 10 do 16 hod.

Myšlenka postavit na Vrátenské ho�e rozhlednu se zrodila v roce 1992 v souvislosti se vznikem Sdružení obcí Koko�ínska (SOK), které si ji vytklo za jeden ze svých hlavních cíl�. Proto založilo obecn� prosp�šnou 
organizaci SOK. Možná, že k nápadu p�isp�la i vzpomínka na d�ev�nou stavbu, kterou však podle pam�tník� smetla vich�ice kolem roku 1916. Nejednalo se o klasickou rozhlednu, ale v�ž na sušení požárních 
hadic, kterou sem p�emístili hasi�i ze Mšena. Události se daly do pohybu až poté, co obec Vrátno darovala na výstavbu pozemek a spole�nosti EuroTel a RadioMobil souhlasily s návrhem SOK, aby telekomunika�ní 
v�ž sloužila sou�asn� jako rozhledna. Rozpo�et stavby zn�l na 10,8 milionu korun a speciální trojhrannou konstrukci vyrobila v rakouském Linci firma Blažek & Eckel a na míst� ji za�ala montovat bezprost�edn� po 
položení základního kamene 6. �ervence 1999. Stavba vysoká 42 metr�, p�i�emž k vyhlídkovému ochozu ve výši 25 metr� vede 127 to�itých schod�, byla zkolaudována 24. zá�í 1999.
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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 nebo 112 (rychlá záchranná služba).

Na map� jsou kole�kem vždy ozna�ena místa ze sloupce "M��eno od"; teprve od tohoto místa je nutné se vydat uvedeným azimutem (ve stupních) a odhadnout vzdálenost (v metrech).

     Papírek procvakn�te tak, aby se zoubky kleští nacházely na potišt�né stran� papírku, a hlavn� procvakn�te správné stanovišt�...

Za projetí všech stanoviš� ozna�ených "V" je navíc p�i�tena vrcholová prémie +3 body, za projetí všech stanoviš� ozna�ených "J" je navíc 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 bod.

Není nutné projet všechna stanovišt� - vyberte si ta, která vás n��ím zaujala (hezké místo, hodn� bod�, leží na zamýšlené trase apod.). Pokud se uštvete v honu za body, byli jste varováni ;)

     Stanovišt� vždy uve�te do p�vodního stavu - d�ležité je, aby nenechaví náhodní kolemjdoucí klešt� a �íslo nevid�li a následn� je neuko�istili jako trofej z výletu...

Na stanovišti ozna�eném "Š" je p�ipsána prémie +2 body, pokud rozluštíte šifru. Když ji nerozluštíte, po�ítá se alespo� normální bodová hodnota stanovišt� (1 bod).

Prosíme chovejte se ohledupln� k p�írod� i soukromému majetku - nejlépe tak, aby po vašem odchodu nebylo v�bec znát, že jste na stanovišti byli!

Pravou skalní bránu jsme bohužel nenašli, takže budete hledat útvar na fotografii ;) (Z druhé strany je prudký sráz.) Není na zna�ce, a protože se nacházíme v CHKO, nem�li byste 
vyzna�enou cestu opustit... Pokud opustíte, m�žete nap�. jít kus po zelené, jako kdybyste cht�li dorazit na Jest�ebické pokli�ky, a v míst�, kde nad schody zelená ost�e zatá�í doprava, 
zahnout po vrstevnici doleva. Krom� toho samoz�ejm� m�žete odbo�it již d�íve z dolní cesty, ale špatn� se odhaduje, kterým bo�ním údolím. Každopádn� hledání není snadné a lze tu 
strávit dost �asu... Naše "falešná skalní brána" není naho�e spojená, mezi sousedními bloky je mezera. Až nahoru není nutné ani žádouci chodit, ostatn� pokud jste již byli na stanovišti �. 
15, možná vás to ani neláká... �íslo a klešt� jsou u paty jedné z borovic, které rostou u brány. Pokud najdete pravou skalní bránu, dejte nám v�d�t, nejlépe i se sou�adnicemi ;)

1 V 3

3V6

39 V

11 3

�íslo i ozna�ovací klešt� by m�ly být u obsluhy. S kuchyní jsme byli velmi spokojeni :)

�íslo i ozna�ovací klešt� by m�ly být p�ipevn�ny na d�ev�ném zábradlí u pokladny



�. Pr.
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�íslo
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mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka
m n.
m.

Šemanovice - Nostalgická myš 354

14 J 3 Hlu�ovský mlýn - tunel s pramenem 250

15 1 Eroze pískovce Velký nedávno spadlý kámen na p�šin� 340 17 Uvnit� pa�ezu 275

T�i studánky u Nových Tupadel Zam�ížovaný vchod u poslední studánky 130 10 Akát se dv�ma kmeny 294

17 2 Horní Zimo� Postava ve skále 5 m nad zemí, u silnice 80 11 Bezinka pod skalou, u za�átku obce 239

Jeskyn� pod Hradskem 290

19 2 Koko�ínek Zna�ka "Pozor, d�ti" na kraji obce 260 22 Velká t�eše� na kraji pole 326

Želízy Strom s cedulí "Zákaz skládky vodote�" u mostu 270 12 B�íza (u ty�e) 180

Rybní�ek u Kaniny sm�r Nebužely St�ed rybníka 45 22 Pom�rn� samostatn� stojící mohutná vrba 320

22 1 Lad�in pramen Studánka 260 9 Olše se dv�ma kmeny 233

Údolí nedaleko místa "Na Farm�" 210

24 1 Na Nouzov� Hromada zem� u k�ižovatky 50 12 Bezinka se dv�ma kmeny 217

�epín Vchod do kostela Panny Marie Vít�zné 80 20 Pa�ez za schody 300

26 1 K�ižovatka u Jenichova Zna�ka "Dej p�ednost v jízd�" 210 8 T�eše� 249

27 1 Na bílých b�ezích - bývalý lom na opuku Dvojitá lavi�ka u ohništ� 210 12 Planá t�eše� 218

Rozcestí V Klou�kách Rozcestník "V Klou�kách" 260 50 Pa�ez po vývratu, v �olíku 221

29 1 M�lnická Vrutice
Akát se zelenou turistickou zna�kou a zelenou 
šipkou, asi 15 m od silnice 60 7 Malý dub 196

30 3 Hostín - vodojem Dve�e vodojemu 350 15 Strom na druhé stran� cesty 280

1

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 uvnit� skály se 
nachází silný pramen - a také náš bod a klešt� � P�ed místností je v�tší 
jezírko a bývá znatelné proud�ní vody z místnosti / tunýlku.

První zmínka o obci �epín je z roku 1145, kdy �epín pat�il premonstrát�m a byl jedním z jejich nejstarších majetk�. Po�átkem 13. století pat�il �epín �ádu n�meckých rytí�� brzo po jejich p�íchodu do �ech. 
K dominant� obce pat�í kostel Panny Marie Vít�zné z roku 1850 a v n�m varhany, které postavil Josef Prediger ve spolupráci s �ezbá�skou dílnou Bušk�, která zhotovila varhanní sk�í�.

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

Plastová krabice se zadáním šifry a klešt�mi  je schovaná pod t�etím pa�ezem (jsou tam t�i velké pa�ezy po vývratech, hledejte pod tím nejvzdálen�jším, který je až v �olíku)
28 Š

Otevírací doba podivná - v sobotu by m�lo být, jak jsme pon�kud pozd� zjistili, otev�eno možná jen od 14 do 24 hod.  Pokud dorazíte v dob�, kdy otev�eno nebude, obkreslete myš ze štítu (jestli tam ješt� je), 
pop�. opište n�co zajímavého z n�jakého textu u vchodu (tel. �íslo, jméno majitele apod.). Kuchyni jsme bohužel nevyzkoušeli.

K pramen�m vede odbo�ka ze silnice poblíž (zakázané) skládky. Po cest� pak sta�í pokra�ovat dál, až uvidíte po pravé stran� zábradlí a lavi�ky.

Pod Hradskem je n�kolik jeskyní. Naše stanovišt� je v jeskyni, kterou nejlépe najdete, když se vydáte od silnice (od hospody u Grobiána - název to tam docela vystihuje...) po žluté zna�ce. �eká vás 109 schod�... 
Další schody, které jsme už nepo�ítali, jsou pod listím (když nejdete vyšlapanou zkratkou). Od posledního schodu pod listím pokra�ujte asi 50 m dále po žluté zna�ce ke skále, pak už bez zna�ky 40 m doprava 
podél skal, je tam vyšlapaná p�šinka. Vchod do jeskyn� je tam, kde najdete b�ízu, druhou b�ízu, velký balvan a mohutnou borovici - pár metr� nad p�šinkou, není moc dob�e vid�t.

Most� je tu více, je pot�eba podle mapy najít ten správný. Mezi Lib�chovem a Želízy se dá jet podél Lib�chovky (po turistické zna�ce), m�že to být p�íjemn�jší než hlavní silnice.

Voda v rybníce, bohužel, už není... P�i hledání stanovišt� se ni�eho nebojte, kop�ivy ani bodláky nejsou chrán�né rostliny ;)

Jedete-li sm�rem od Vehlovic, dostanete se po cest� do výrazného údolí; jakmile cesta za�ne z údolí op�t stoupat, budete mít po pravé stran� louku, na ní osamocený akát. A to je on :)
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T�íkmenný osamocený akát na louce, asi 30 m východn� od cesty v míst�, kde cesta protíná údolí

Nízká jeskyn� (plazení). Stanovišt� schované asi 4 m od vstupu, vlevo, 0,5 m nade dnem, zamaskované.

�íslo i ozna�ovací klešt� jsou u obsluhy
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