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4. kolo 
ETAPA  1 

 
Startujeme před hostincem „U zlaté lípy“ v Novinách pod Ralskem. Od startu si jen 

popojedu a prohlédnu itinerář a mapu. Vyjíždím a na první křižovatce jedu podle tvaru vlevo. 
Vyjíždím na hlavní. Před výjezdem mám „dejku“, (11) proto musím jet podle vložáku 1 vpravo 
a hledat cestu do kóty 101. Ta je až v Mimoni a nejkratší průjezd je v Novinách třikrát vpravo 
a opět vyjíždím na hlavní (11). Teď už pro mě „dejka“ neplatí a mohu vlevo.  

Valím to po hlavní až do Mimoně a po hlavní dojíždím k prvnímu kruháči.  Tady ještě nic 
neplatí, proto pokračuji přes náměstí stále po hlavní, až přijíždím k dalšímu kruháči, kde mám 
detail kóty 101. Tady mi platí vložák 2. Proto vjedu na kruháč a počítám výjezdy. První je na 
parkoviště, druhý směr Doksy, třetí na Mnichovo Hradiště, další je zahrazen panely a čtvrtý 
vychází do uličky podél obchodů. Vjíždím tam a vyjíždím na silnici, po které jsem původně 
přijel. Všimnu si, že na výjezdu je plná čára, proto musím vpravo a hledám další cestu. Na první 
křižovatce musím vpravo (rovně to nejde – zákaz), ale hned další odbočkou jedu zase vpravo. 
Na této cestě beru (13) a opět vjíždím na kruháč (potřetí). Vložák stále platí, proto počítám. 
První je do uličky, kterou jsem z tohoto kruháče před tím vyjížděl, druhý výjezd je směr Liberec, 
třetí na parkoviště a čtvrtým najíždím do kóty 101. 

Teď je to zase chvíli úplně jednoduché. Vyjíždím z Mimoně směr Doksy, projedu osadou 
Boreček a přijíždím do obce Hradčany. Pozor, místní tabule říká „RALSKO Hradčany“. Platí tedy 
vložák 3, za místní tabulí musím vpravo. Odbočuji první (lesní) cestou a vymýšlím kudy dál. 
Mám jet do 102 s výjezdem na ZSZ. Musím tedy kolem trojúhelníčku zprava a pokračuji úzkou 
cestou na kříž, tam vpravo a další křižovatka je 102. Odbočuji vpravo a hledám cestu do 102 
tak, abych mohl vyjet na VJV. Zdá se to jednoduché, chci jen zprava objet obdélníček na mapě. 
Cestu k odbočení vlevo najdu hned, ale další cesta pro odbočení vlevo není. Nic se neděje, o 
kousek dál vidím další odbočku, i když přes ni budu muset najet do 102 od SV. Ani tahle 
odbočka ale není. Dojíždím na konec ulice, (16) a co nevidím. Přede mnou je „dejka“. Podle 
vložáku tak musím vpravo a znovu hledat cestu. Celkem jasně se nabízí jízda směr Doksy a na 
konci obce odbočka vlevo. Dojíždím na místo, odbočka tam sice je, ale vede jiným směrem než 
na mapě. Hledám proto další možnost. Vidím ji v levé zatáčce, kde se nabízí oblouček na 
otočení. Jedu tam, polňačka za moc nestojí, ale jet se dá. Projedu ji, vyjíždím zpět na silnici, a 
co čert nechtěl, zas je tam plná čára. Musím tedy znovu vpravo a hledat, kde se otočím. Vidím 
trojúhelníček o kousek níž a jedu se tam otočit. Beru zde (18 otoč) a jedu zpět do Hradčan. 
Zase je přede mnou místní tabule „RALSKO Hradčany“. Znamená to jet první možností vpravo. 
Odbočuji u semaforu a beru (66 otoč). Na výjezdu na hlavní vymýšlím další cestu do 102. Abych 
splnil výjezd z kóty, musím jet až na hranu rybníka a tam vlevo. Pak už jedu rovně až do 102, 
kde musím odbočit vlevo. Teď mě zajímá SM1. Je v měřítku mapy. Vynáším si ji a zjišťuji, že na 
ní musím dojet přes kótu 103. Vzhledem k tomu, že na hlavní je protisměrná šipka, musím jet 
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po té úzké cestě, kterou jsem do Hradčan vjížděl. Odbočuji tedy na další křižovatce vlevo (83) 
pokračuji přes kříž rovně, objíždím nemapový trojúhelník zleva a na dalším trojúhelníku 
najíždím levou větví na hlavní. Tady je „dejka“, proto musím vpravo a hned znovu vpravo (15) 
a další pravá mě přivádí k hlavní s „dejkou“, která už ale neplatí, proto mi už nic nebrání 
odbočit vlevo a jet do 103. 

Najdu si odbočku do 103, tu projedu a SM1 začíná na další křižovatce. Sice se mi na další 
rovně moc nechce, cesta je tam rozbitá, ale zas to není tak dlouhé. Dojedu slepou mapu, 
odbočím vlevo (47), abych se dostal do bodu 4, a za chvíli jsem na silnici směr Ploužnice. Takže 
objíždím hradčanské letiště, přejíždím několikrát pěkně rozbité přejezdy, které už přes dvacet 
let nikdo nepoužívá a tady také neopravuje a vidím místní tabuli „RALSKO Ploužnice“.  Zas to 
Ralsko, zase první vpravo. Jestli se mi na slepou mapu nechtělo, tak sem se mi nechce tuplem. 
Musím opatrně, protože větve mi lezou oknem až do auta. Ale vydržím to. Odbočka vlevo je 
sice taky jen lesní cesta (20), ale přece jen o trochu lepší a za chvilku jsem na asfaltu. Vracím 
se na původní cestu od Hradčan. Přijíždím k hlavní silnici Mimoň – Mnichovo Hradiště, kde je 
bod 4. Samozřejmě je před ním „dejka“. Vložák má přednost, musím vpravo a bod jsem ještě 
neprojel. Už zase hledám jak se vrátit. Nabízí se trojúhelník vpravo od „Červeného vršku“. Jedu 
tam. Pořadatel má tolik soudnosti, že mě nenechá jet polňačkou, ale před odbočením na ni je 
(79 otoč). Vracím se do Ploužnice a chci jet podle podmínky z bodu 4 na východ. Jako bych to 
nečekal, zase jedu kolem místní tabule „RALSKO Ploužnice“.  Proto z bodu 4 zase nic není, za 
semaforem jedu vpravo a hledám kudy do 4 tak, abych mohl vyjet na východ. Nezbývá mi nic 
jiného, než jet po této silnici až za Ploužnický potok a tam vlevo. Po cestě jedu vzorně 50, 
protože jsem stále v obci a hlavně proto, že na rovince bez zástavby číhá radar (R). Za 
Ploužnickým potokem odbočuji vlevo a valím to za hlavní Mimoň – Mnichovo Hradiště. Než na 
ni najedu, vidím opět „dejku“, proto se jedu otočit směr Mimoň k fabrice vlevo. Tam beru (21 
otoč), vracím se na hlavní. Nikdo by určitě nepředpokládal, že zase narazím na místní tabuli 
„RALSKO Ploužnice“. Tedy zase pravá. Tentokrát je to hned za prvním domem a (24 otoč) je 
umístěna tak, že do ní ani nemusím najet. Konečně dojíždím do bodu 4 a mohu v něm odbočit 
vlevo na východ.  

Do bodu 5 jedu už nazkoušenou trasou přes radar (R), jen za Ploužnickým potokem jedu 
po hlavní vpravo. Potkávám konec Ploužnice, ale hlavně místní tabuli „RALSKO Hvězdov“. 
Musím tedy zapomenout na bod 5 a na trojúhelníku před sebou musím jet úplně vpravo na 
parkoviště. To objedu, a abych dodržel nájezd do 5, vracím se levou stranou trojúhelníku přes 
(22). Pak hned pravá a jsem v bodě 5, z něj musím podle podmínky vpravo na východ a na další 
křižovatce začíná SM2.  

Odbočuji vpravo na SM2 (22), nuluji počítadlo a pokračuji po ní. Ještě než dorazím 
k potoku, mám před sebou místní tabuli „RALSKO Ploužnice“. Potřebuji někde odbočit vpravo. 
Jedu po hlavní, v místě, kde najíždí na most přes potok je sice vpravo trochu volnější prostor, 
ale jen do vrat, takže mě nezajímá.  Jedu vlevo po hlavní (a po SM2). Za chvíli hlavní i slepá 
mapa odbočuji vpravo a mám splněno. SM2 jsem neopustil. To ale neplatí už na další 
křižovatce, která je na 0,71 a kde musím rovně ze SM2.  Najít cestu k návratu na SM2 je 
jednoduché, odbočím vpravo a pak stále vlevo, přes (R) na SM2. Teď odbočím vpravo a dojedu 
slepou mapu. Na jejím konci je „dejka“, takže vpravo (23) a hledám kudy do 106. Nejkratší je 
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to přes bod 5, ale tam nesmím, přes bod 4 také ne, zbývá mi tedy jen už vyzkoušená cesta přes  
Ploužnický potok a za ním vlevo. Dejka na výjezdu na hlavní Mimoň – Mnichovo Hradiště už 
mi nevadí a jedu do Mimoně.  

V Mimoni vidím, že musím přes železniční přejezd a za ním chci vpravo. Bohužel, je tam 
zákaz a proto dojíždím až ČK1. Detail mě vede vpravo a „dejka“ na další křižovatce opět vpravo. 
To mi naprosto vyhovuje a dojíždím do 106. Ve 106 pojedu vpravo (26) a vracím se na hlavní, 
abych dojel do ČK1. Jenže ouha, výjezd na hlavní vypadá jinak než na mapě. Výjezd do šikmého 
téčka bych musel jet po chodníku. Odbočím tedy před křižovatkou vlevo, jedu se otočit 
k panelákům (27 otoč) a vracím se v protisměru do 106, kde chci vlevo do ČK1. Samozřejmě je 
před 106 „dejka“, takže ještě jednou vpravo a jedu se otočit na trojúhelník s polní cestou (50 
otoč). Pak už jedu do ČK1. Po cestě ještě nepřehlédnu propojení mapy z detailem, ale těsně 
před ČK je „dejka“ a musím vpravo. Takže ještě přes kruháč (49) a mám první etapu za sebou. 

Smůlu tu měl Petr Mašek, který jediný projel celou etapu správně, ale SPK 23 si zapsal 
omylem do výkazu jako 33. 
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4. kolo 
ETAPA  2 

 

Vyjíždíme na druhou etapu. Od ČK1 jedu rovně až přes přejezd a pak musím najít další 
přejezd a cestu na něj. Na mapě zjišťuji, že jde o tentýž přejezd, přes který jsem právě přejel. 
Nejkratší cestu vidím v zástavbě vpravo. Projíždím mezi garážemi (80), vyjíždím na hlavní a 
vracím se přes přejezd. Hledám cestu do 206. Nejkratší je odbočit první vpravo, ale je tam 
zákaz vjezdu do jednosměrky, když chci odbočit druhou, je tam zase zákaz, nezbývá mi, než jet 
kolem ČK1 vpravo. Následující křižovatka vypadá trochu jinak, ale pochopil jsem, že je tam 
vybourán kousek zástavby, proto jedu do lehce šikmé levé. Na další křižovatce pravá a pak 
rovně až do 206. Akceptována připomínka.  

Z 206 mám výjezd skoro na sever a navazuje chlupatice v nové zástavbě. Na ní beru (33) 
a projíždím ji. Před 206 je poslední chlup u stožáru a pak do 206, kde odbočím vpravo do 207.  

Z 207 mám zadán směr výjezdu, proto v něm odbočuji vpravo, na další křižovatce vlevo 
a dále skoro rovně až do 208. Vyjíždím z 208 zadaným směrem, přejedu most a jsem na 
kruháči. Z něho mám zadán výjezd a musím na mapě hledat další kulaťák. Zjišťuji, že je to ten, 
který jsem právě projel, proto dále stále vpravo (13) a vjíždím znovu na kruhák. Výjezd mám 
znovu dán a vyjíždím tím směrem. Do 209 projedu celou jednosměrku, projedu náměstí a ve 
209 chci odbočit vlevo do 201. Bohužel, zákaz vjezdu mi v tom brání, proto musím pokračovat 
k dalšímu kruháči a hledat jinou cestu do 201. Jeví se mi celkem jasně. Přes kruháč vlevo a za 
podjezdem opět vlevo. Ale pozor. Vždyť kruháč musím objíždět zprava. Vlevo na vjezdu to 
nejde. Zapomínám na všechno, co jsem zatím viděl a přehodnocuji cestu. No jasně. Nejkratší 
je to přes 209 vpravo. Objíždím kruháč a vracím se do 209. Jaké překvapení, vpravo je zákaz 
vjezdu a nezbývá mi jiná možnost, než pokračovat rovně. Další cestu do 201 vidím příští 
odbočkou vpravo, pak na kříži vpravo a přes přejezd do 201. V cestě mi nic nebrání a dojíždím 
k železničnímu přejezdu (14). Tady padly 2 připomínky na tvar křižovatky v reálu a v mapě. 
Situace se dotkla dvou posádek. V případě uznání by byly ostatní poškozeny více, připomínka 
nebyla akceptována. Jsou na něm závory. To mi připomíná vložák 1. Přes závory nesmím, proto 
odbočuji na nemapovou vlevo. Další už je mapová a hledám novou cestu do 201. Vidím ji podél 
kolejí, nádraží, pak esíčko přes druhé koleje k dalšímu přejezdu za ním vpravo do 201. Pokračuji 
tedy rovně, ale zjišťuji, že cesta přímo k nádraží neexistuje. Musím tedy vlevo, průjezdky na 
nemapové spojce si nevšímám a dojíždím až na doraz, kde musím podle šipky vpravo. 
Odbočuji, beru (82), pak znovu vpravo k nádraží. Teď už mohu jet to, co jsem vymyslel už před 
tím. Projedu kolem nádraží, nenechám se odradit tím, že do esíčka se najíždí až těsně před 
vraty a dojíždím k dalším závorám. Přejedu je (34), odbočuji vpravo a v klidu dojíždím do 201.  

Hledám mapový kruháč. Našel jsem ho a jedu z 201 na SZ, na hlavní od České Lípy vjíždím 
odbočením vpravo a dojíždím na kruháč. Od něj mi začíná platit podmínka 3, že si musím 
dokreslovat nemapové cesty. Jedu od kruháče přes most a na hlavní hledám odbočku vlevo. 
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Našel jsem jí za stoupáním před tenisovými kurty. Nuluji a odbočuji vlevo. Podle vzdálenosti 
odbočuji druhou vpravo (46), dále vpravo a vracím se na mapovou (46). Dokreslím si projetý 
obdélníček na mapu a na úpatí klesání jedu po hlavní vpravo. Dojíždím Y na 0,91 a vjíždím do 
jednosměrky. Z ní zatím nemám kam odbočit (36), tak si po cestě vynesu do mapy SM3 a 
dokreslím kótu 220.  

Po výjezdu z jednosměrky lehce vlevo a jsem na začátku slepé mapy SM3. Najíždím 
slepou mapu SM3 a dojíždím po ní do kóty 220. Z něho mám jet SM4, která začíná v kótě 210. 
Odbočuji tedy vpravo, dojíždím na hlavní silnici Liberec - Mimoň, kde jedu vpravo. 210 je u 
benzinky. Tady najíždím vlevo na SM4 a hele, tady jsme jeli ráno zručku. Držím se vpravo 
propojkou, uhýbám před (77), projíždím kolem gymnázia a za ním mě SM4 přivádí na mapovou 
komunikaci. Musím opustit SM4, na hlavní jedu vpravo podle mapové šipky a jedu se otočit na 
benzinku (35) a vracím se do místa, kde jsem SM4 opustil. Pokračuji vpravo po SM4, přijíždím 
na volný prostor před školou, kde jedu po SM4 vpravo. Na další křižovatce zase najíždím na 
mapovou komunikaci a musím proto rovně ze SM4. Pro návrat vidím dokreslený obdélníček u 
ulice pod tenisovými kurty. Jedu ho objet (46) a vracím se zpět, tj. u kurtů pravá, na další levá 
a pak pravá už na SM4. Dojíždím SM4 na prostoru u školy (12). SPK 12 chybí řadě posádek 
patrně z důvodu zakrytí zaparkovaným vozidlem přímo na hraně křižovatky, ale při kontrole 
na místě SPK byla. Protože jsem si dokreslil nemapové, které jsem projel na slepou mapou, 
dám se vlevo, vyjíždím na hlavní směr Liberec a už mi vůbec nic nebrání v tom, abych se vrátil 
na SM3. Vyjíždím z Mimoně, na kříži za městem jedu vlevo a pak přímo na SM3. V kótě 220 na 
ni najíždím odbočením vpravo a SM3 dojedu. 

Jsem v kótě 202 a dál mám projet třikrát přes Panenský potok do 203 tak, abych do něj 
najel od západu. Plánuji za železnicí vpravo, po této cestě přejedu potok dvakrát a ideální by 
bylo dojet na křižovatku západně od 203, odkud bych do 203 jel potřetí přes potok. Ale všiml 
jsem si, že mám u 203 detail, který mi protisměrnou jednosměrkou určuje, potřetí přes potok 
musím jinudy. Na mapě vidím můstek jižně od 203, který se hodí pro třetí přejezd potoka, a 
do 203 pak dojedu otočkou na detailu. Vyjíždím podle plánu, podjedu železnici a chci odbočit 
vpravo přes potok. Ale odbočka vypadá úplně jinak než na mapě, takže vpravo to nejde a 
vymýšlím znovu. Už to vidím. Poprvé přejedu potok přes můstek jižně od 203, pak pojedu ve 
203 vlevo a přejedu potok podruhé, otočím se na detailu a před 203 přejedu potok potřetí. 
Vyjíždím podle plánu, přejíždím potok poprvé a beru (37). Dojíždím do 203 a odbočuji vlevo, 
na dorazu vlevo, a když chci opět odbočit vlevo podle detailu, nejde to. Je tam vysoký 
obrubník. Musím to tedy vymyslet jinak. Nezbývá mi nic jiného než pokračovat rovně, pak 
vlevo přes jižní můstek (37) a mám potok přejetý potřetí. Teď ještě splnit nájezd do 203. 
Odbočuji proto ve 203 vlevo a jedu se otočit k bytovkám západně od další křižovatky (39 otoč). 
Pak už projedu 203 podle itineráře a pokračuji do 204. 

Přejedu přejezd a dojíždím na hlavní silnici Liberec – Mimoň. Tady vidím, že budu muset 
kombinovat mapu s detailem ČK2. Hned první křižovatka na detailu mě žene vlevo. Dál podle 
mapy mohu vpravo. Na další křižovatce musím šikmo vlevo, protože vpravo bych přijel do 
bodu 5 a rovně je na mapě protisměrná jednosměrka. Následně mám na mapě ostrou pravou 
a po lehké pravé rovně až na šikmý kříž, kde ostrá levá a pak rovně a pravá. Dojedu před bod 
5, kde pojedu vlevo, abych se mu vyhnul, a přijedu do 204. Vyjíždím a všechno vychází. Před 
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ostrou pravou beru (81), další křižovatkou se vyhnu SPK 71 a bez problémů dojíždím do 204 
(41). Ve 204 vpravo, další křižovatka je bod 5, kde musím na sever. Omlouvám se za nesmyslně 
zadaný reálný místo mapový výjezd z bodu 5. Tady jsem Petra Maška poškodil. Pak už jen 
třikrát vlevo a dojíždím vpravo do ČK2. 

Mám odjety obě etapy 4. kola a jdu na oběd. 
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5. kolo 
ETAPA  1 

 

Copak nás čeká v první etapě pátého kola. Hned začneme detailem, protože máme 
mapovou jízdu do bodu 1 se zadaným nájezdem a výjezdem. Od časovky vyjíždím vpravo, na 
další křižovatce a dvou dalších vlevo a najíždím do bodu 1 z hlavní silnice Liberec – Mimoň. 
V bodě 1 jedu ostře vlevo (11) na hlavní reálně vlevo a jedu až k místní tabuli Mimoň. Za místní 
tabulí stále reálně šikmo vpravo na benzínku (35).  

Před dalším popisem se chci dotknout lupy na mapě. Několikrát jsem upozorňovat na 
špatné dopravní značení v Mimoni, proto jsem použil lupu se šipkami k tomu, abych zabránil 
možnému otočení se kolem ostrůvku přímo do jednosměrky, kde se navíc nejezdí úplně 
pomalu a mohlo by dojít k nehodě. Jedna z posádek to údajně pochopila jako zmatečné zadání 
přikázaného směru. Této posádce se omlouvám.  

Hledám cestu do 301. Zjišťuji, že kóta je až poblíže výjezdu směr Doksy, proto si nedělám 
starosti a vjíždím do města. Vyjíždím z čerpací stanice a na výjezdu potkávám první „stopku“. 
Na ní musím úplně vpravo, tedy do polní cesty, kde beru (42 otoč), vracím se na hlavní a jedu 
vpravo. Pokračuji po hlavní, při průjezdu kótou 303 si jen poznamenám první průjezd touto 
kótou (třeba se mi to ještě hodí), dál jedu přes 302, z následujícího kruháče vyjíždím směr 
Doksy. Pohlídám si kříž, kde odbočuji vlevo do 301. Kótou projíždím rovně, vpravo jsou stejně 
vrata a otáčím se na pytlíku vlevo (43). Vracím se do 301, kde jedu zase rovně a dál šipkáčově 
na přesazený kříž, ze kterého musím rovně. Tady si raději zastavím a hledám cestu do 302. 

Cestu plánuji ke kolejím, pak podél nich, na kříži vpravo, na ohnuté téčko a tam vlevo do 
302. Vyjíždím, jedu podél kolejí, zalomení vpravo se jinak jet nedá a dojíždím na kříž, kde chci 
vpravo. V tom mi ale brání „stopka“, kde nyní musím vlevo a přehodnocuji trasu. První 
odbočka vpravo nejde, je tam protisměrná šipka (jedna z posádek si stěžuje na špatnou 
čitelnost šipky, ale já také používám lupu, když si nejsem jistý (nemluvě o vlastní slepotě i 
jinde)), proto se pojedu otočit před nádraží (44). To funguje a dál jedu podle původního plánu 
do 302. Přijíždím na ohnuté téčko, kde bych rád vlevo, ale tam je protisměrná jednosměrka. 
Proto musím vpravo a následně dvakrát vlevo do 302. Před kótou je ale zase „stopka“. Podle 
vložáku bych měl jet vpravo, ale brání mi v tom přikázaný směr jízdy vlevo. Jedu tedy vlevo 
s vědomím, že kótu jsem neprojel a podle vložáku odbočuji další křižovatkou vpravo a hledám 
novou cestu do 302. U dalšího kříže vidím šipku vpravo a vychází mi tak následující třikrát 
vlevo, kříž rovně a na ohnutém téčku levá do 302. Jedu podle plánu, po cestě beru (32), vracím 
se na ohnuté téčko, kde to vlevo nejde, proto musím vpravo a dvakrát vlevo konečně do 302.  

Do 303 bych sice potřeboval vpravo, ale přikázaný směr mě žene vlevo, musím tedy ještě 
dvakrát vlevo, projet celou jednosměrku, pak náměstí, kruháč a dojíždím do 303, kde vím, že 
kótou projíždím podruhé rovně. Následující kótu 327 mám už na mapě 3B. Plánuji jet zpět přes 
kruháč směrem na Českou Lípu do Bohatic. Na trase mám podjezd pod železnicí, proto ještě 
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hledám podle podmínky 2 mapovou odbočku vlevo.  Když tam odbočím, budu se muset otočit 
přes ulice u nádraží zpět a pak dojet do Bohatic. Hledám ještě jinou možnost a zjišťuji, že 
nejkratší cestou je jet až do 302, pak stále vpravo, přes závory na silnici směr Česká Lípa. 
Otáčím se přes sídliště po hodinkách (19) a vracím se na kruháč, ze kterého vyjíždím směr 
přímo a podle plánu se držím vpravo, beru (14) a vracím se na hlavní, a protože „stopky“ už 
neplatí, mohu vlevo a valím do Bohatic. Přiznávám, že tento průjezd jsem opravil po 
připomínce.  Na dlouhé rovince se dal čekat radar a taky, že tam je (R). Průjezd obcí je 
jednoduchý. V kótě 327 mám dán vjezd i výjezd, ale kóta je lichá. Jedu tedy po hlavní až na 
benzínku na okraji Zákup, musím se vrátit až na kruháč v Mimoni a pak už mohu jet v 
Bohaticích, u prodejny nářadí ostře vpravo a dojíždím do 327 (25). Tady opatrně vpravo na 
hlavní a reálně k místní tabuli Zákupy. Do obce je sjezd z kopce a málokdo tam jede 50 km/h. 
Pořadatel to ví a z benzínky to měří (R). Pokračuji po hlavní až na křižovatku, kde hlavní vlevo. 
Zde si do mapy namaluji kótu 324, dojedu na další odbočku vpravo (ke koupališti), odbočím a 
musím si najít SM1. Napasoval jsem si ji na mapu a hledám, kudy na ní najet. Vypadá to 
jednoduše, přes první křižovatku musím podle šipky rovně, pak odbočím vlevo, pojedu až na 
kříž, kde znovu vlevo a jsem na začátku SM1. Vyjíždím a zjišťuji první komplikaci v zákazu vjezdu 
tam, kde jsem chtěl odbočit vlevo. Přehodnocuji. Původní plán změním jen v tom, že dojedu 
do 330 a v něm pojedu vlevo. Činím tak, ve 330 jedu vlevo a uvědomuji si, že od této chvíle za 
sebou mažu všechny projeté cesty. Dojíždím na kříž, kde chci vlevo přes most na začátek SM1, 
ale na mostě jsou sloupky a nejde to. Znovu hledám cestu a teď už asi budu muset trochu 
měřit. Zjišťuji, že nejkratší cesta vede přes 326, kde odbočím vlevo, na další křižovatce šikmo 
vpravo až na šikmý doraz, tam ostře vlevo, další doraz vlevo, dojedu na náměstí a jeho JV 
koncem do ulice, která mě přivede na začátek SM1. Vyjíždím tedy od mostu vpravo a pak vlevo 
do 326. Zkontroluji si, zda jsem vymazal všechny projeté cesty od 330, protože mazání zde 
končí a odbočuji vlevo. Dojíždím na další křižovatku a mám problém. Tady se dá nejvýše objet 
střed křižovatky a jet zpátky do 326 (45). Vymýšlím zase kudy na začátek SM1. Cestu na začátek 
slepé mapy mi podstatně prodlužuje šipka poblíž kóty 326, proto hledám cestu od jihu. Protože 
už mám některé cesty vymazané, je v podstatě jen jedna možnost. Musím přes 326 rovně, pak 
vpravo, přes 330 rovně a až na silnici vedoucí od 324 do centra (74). Na výjezdu opět vpravo, 
Dojedu na náměstí, kde jedu opět vpravo do jednosměrky a dojíždím na začátek SM1 (48). 

Jedu SM1 s vědomím, že ji musím opustit před železničním přejezdem. Dojíždím 
k přejezdu a opouštím SM1 po hlavní. Návrat je jednoduchý, otočím se přes čerpací stanici (R) 
a dojíždím SM1. 

Pokračuji do 305. Uvědomuji si, že lichou kótou musím první dva průjezdy rovně, proto 
jedu po hlavní až na křižovatku západně od 305, zde vlevo a přes 305 se jedu otočit o dvě 
zatáčky dál. Pořadatel mi ale dal (52 otoč) hned do první zatáčky. Vracím se na silnici směr 
Srní, projíždím podruhé 305 a odbočuji vlevo. 

Nejkratší cesta do 306 je jasná, jen musím najít tu správnou polní cestu, po ní dojíždím 
do 306. Nejkratší cesta zpět do 306 je na trojúhelníku severně, odbočuji ve 306 vlevo, ale 
trojúhelník není, proto se otáčím až u kostela (51) a vracím se do 306. 
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Trasa do 307 je opět zřejmá, na výjezdu na silnici Zákupy – Srní jedu vlevo. Po ostrém 
odbočení z této silnice ke kótě 307 dávám bacha na cyklisty. Kóta 307 je zadní vrchol 
trojúhelníku a vím, že v něm musím rovně. Projedu ho a jedu se otočit do Heřmaniček. 
Pořadatel mi jízdu opět zkracuje (54 otoč), vracím se do 307, projíždím ho rovně (ne přes 78) 
a hledám cestu do ČK. Na řadu přichází zas trochu měření. Musím uvažovat, že i když trasa 
přes 309 se zdá kratší, musím počítat s tím, že budu muset dvakrát přes 309 rovně a trasa se 
mi značné prodlouží. Proto je kratší cesta od 307 na sever a po polní cestě vpravo do Vlčího 
dolu, kde odbočím vlevo, podjezdem u nádraží a s odbočkou vlevo před ČK3 a otočením přes 
trojúhelník do ČK3.  

Jedu podle plánu od 307 na sever, přejedu most a mávám se vpravo. Ani to jako polňaska 
nevypadá, i když je úzká. Dojíždím do Vlčího dolu na kříž, rovně i vpravo je značka Slepá ulice, 
ale cesta vlevo není ta, po které chci podle mapy jet. Jedu tedy dál rovně do Slepé ulice, ale 
mapová odbočka vlevo není. Po připomínce a konzultaci uznávám, že pokračování mapové 
cesty navazuje mapově jinak než je v reálu. Proto ruším všem posádkám SPK 57. Protože však 
nemají jinou cestu než přes kótu 309, nechávám další jízdu v platnosti a pokračuji do 309. 
Projíždím ho rovně a mám před sebou podjezd pod železnicí. Podjíždím ho, ale protože se 
řídím podmínkou a tento podjezd není mapový, neodbočím za ním vlevo, ale beru (55 otoč). 
Vracím se do kóty 309, podjezd mě opět nezajímá, kótou musím rovně a hledám, kudy dále. 
Přede mnou je na mapě malý trojúhelník, přes který se mohu otočit (58). Otáčím se, v kótě 
309 už mohu odbočit vpravo, na další křižovatce jedu vlevo a jedu přes přejezd. Na mapě je 
značen jako podjezd, musím ho tedy tak brát a musím jet ještě před ČK3 mapově vlevo. Cestu 
jsem našel a beru (59 otoč). Teď už v klidu dojíždím do ČK 3. 
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5. kolo 
ETAPA  2 

 

Tak začínáme poslední etapu. Od ČK3 vyjíždím šipkáčově, projedu odbočku zprava, 
najíždím pod most a řeším kudy do 401. Nejprve mě vede mapová šipka za podjezdem. Plánuji 
tedy cestu s otočením na trojúhelníčku a podle mapy je nejkratší průjezd na další křižovatce 
mírně vlevo a pak na výjezdu na hlavní silnici Česká Lípa – Zákupy vlevo. Jedu podle záměru, 
na otočce beru (60) a pokračuji až k hlavní Česká Lípa – Zákupy. Ale výjezd na hlavní je 
s přikázaným směrem vpravo. Musím to vymyslet jinak. Kdybych se otočil na trojúhelníku 
západně od mostu a vracel se po hlavní, vyžene mě šipka za mostem a musel bych se jet otočit 
na otočku západně od podjezdu. Druhá varianta je projet po kratší straně západního 
trojúhelníku, pokračovat obcí až pod most a za ním jet vlevo a pak na hlavní. Když změřím obě 
varianty, zjišťuji, že druhá je výrazně kratší a proto ji jedu a po cestě beru (60). Vyjedu na hlavní 
a pokračuji po ní až do 401. 

Ve 401 si především připomínám, že podle vložáku 1 musím hlídat mosty, protože za 
každým mám jet vpravo. Ze 401 mám jet slepou mapu SM1, která začíná ve 402. 401 – 402 je 
bez problémů, dokonce ani most jsem nepotkal. Jedu tedy SM1, na kterou jsem odbočil ve 402 
vpravo. Vzápětí však přejíždím most a musím ze SM1 vpravo. Tady vidím smyčku na otočení 
hned na další křižovatce, Chtěl bych se otáčet proti hodinkám, ale rovně je obousměrný zákaz 
vjezdu. To ukazuje na problém, ale nemám jinou možnost, musím vlevo a pak vpravo. Třeba 
tam bude otoč. Ale na další křižovatce je překvapení. Vpravo můžu (63), odtud zákaz není. 
Vracím se tedy na SM1 a pak už ji dojedu bez dalších problémů. Z konce SM1 mám jet 402 
s výjezdem na JVJ. Jedu přímo do 402 (62), ale opět přejíždím most, a musím vpravo. Cesta mě 
na křižovatku severně od 402, kde chci vlevo. Při opatrném výjezdu na hlavní si všimnu, že přes 
křižovatku je plná čára a já musím vpravo. Před sebou mám dokonce dva pytlíky na otočení, 
ale ten pravý je kratší. Otáčím se přes něj a vracím se do 402 (61), kde mi končí vložák. 

Ze 402 mám pokračovat do 403. 403 je SV od 402, ale já jedu na jih. Hledám, kde se 
otočit, ale šipka mě žene směrem na 401. V tomto směru vidím pytlíček před křižovatkou a 
jedu se na něj otočit (64). Pak už jedu do 403 bez dalších problémů a já si po cestě připravuji 
další trasu. 

Ze 403 mám jet mapovou chlupatici, ale platí mi na ní vložák 2, tedy na „dejce“ pravá. 
Tak jedu ze 403 opatrně. Ve 403 rovně a pak ypsilonkou vpravo. Další odbočkou vlevo a 
přichází „dejka“, kde musím vpravo. Druhý fous zprava je mapová odbočka, kterou jedu rovně. 
Pak přijde fous zleva, pro mě mapová odbočka vpravo a dojíždím na kříž, kde je zase „dejka“ a 
musím vpravo (67). Další fous zleva je pro mne téčko vpravo. Teď mám jeden zprava a jedu 
rovně tam, kde jsem před chvíli odbočoval, poslední fous zleva mě žene šikmo vpravo (68) a 
na další křižovatce mám zas „dejku“ a proto jedu vpravo. Dojíždím na kříž, který je poslední 
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křižovatkou chlupatice a jedu na něm vpravo. Pokračuji reálně dvakrát vpravo (68) a dojíždím 
na křižovatku a „dejkou“, kterou jsem již jel a proto můžu vlevo do 404. 

Ze 404 do 405 je volný přejezd, musím vyřešit jen nájezd do 405 od západu. Na mapě je 
jasný trojúhelník, musím tedy ve 405 rovně a pak dvakrát vlevo do 405. Jedu podle plánu, ale 
ve 405 to rovně nejde, jsou tam kolíky. Musím tedy vlevo a jedu se otočit na trojúhelník na 
nápisem Velenice. Najíždím na něj pravou stranou a vidím (69 otoč). Otáčím se a dojíždím do 
405. Ve 405 odbočuji podle itinerářového výjezdu vpravo a následně reálně vpravo. Hledám 
další křižovatku podle tvaru. Nacházím ji jako první křižovatku, na kterou mě cesta vede a z ní 
jedu jednoduchý šipkáč, který mě poslední křižovatkou žene z obce na jih (65). Teď hledám 
cestu do 406. 

Vidím cestu prudkým odbočením vlevo. Následuje úsek výhradně pro řidiče (75), aby si 
nemysleli, že se tu nenajdou pořádné zatáčky, ale já si naměřuji umístění kóty 406, protože je 
mimo obec bez jiného mapového orientačního bodu. Nakonec zjišťuji, že je to docela výrazná 
křižovatka a u ní převaděč.  

Pak jedu několik šipkáčových křižovatek. Čekal jsem, že budou v Brništi, ale první je ostrá 
pravá na kraji lesíka. Teď jedu dlouhou rovnou asfaltkou až na doraz. Nezapomenu na tři 
vykřičníky u této křižovatky. Když je podcením a budu to valit až na poslední horizont, můžu 
mít docela potíže s bržděním. Na téčku jedu vlevo, pak ypsilonkou šikmo vlevo a dojíždím na 
křižovatku mezi Kamenicí a Velkým Grunovem (70). Tady se zorientuji na mapě a odbočuji 
vlevo do 407. 

Plánuji cestu 407 – 408, uvažuji s tím, že mám zadán vjezd i výjezd ve 408 a platí mi 
vložák 2, tj. „dejky“ vpravo. Ze 407 musím vpravo podle šipky, pak před 408 vpravo, objedu 
kótu a přijedu do jí od jihu a odbočím v ní vpravo. V tomto místě padla připomínka na to, že 
dojetím do mapově ostrého zakončení křižovatky by mě místní značení hnalo vlevo je podle 
mne trochu sporné a protože by uznáním této varianty byl celý úsek od 307 do bodu 4 
zmatečný a většinu posádek bych tím poškodil, připomínku jsem neuznal. Vyjíždím, odbočuji 
před 408 vpravo, ale potkávám (73 otoč). Otáčím se a na výjezdu je „dejka“, musím vpravo a 
jsem ve 408. Vymýšlím další cestu, abych splnil zadání. Je jasné, že musím jet 409 podle šipky 
vlevo – 409 a pak do 408. Hledám, kde bych se otočil. Vidím pytlíček za druhým odbočením 
vpravo a jedu se tam otočit (77). Otočení bez problému, ale před hlavní je zase „dejka“ a zas 
musím vpravo. Na další křižovatce vidím zase trojúhelník. Dojíždím do něj, ale protože jsou 
přes něj vrata, vidím (53 otoč). Otáčím se a dojíždím do 409, kde jedu správně podle „dejky“ 
vpravo a vjíždím do 408 ve správném směru. Odbočuji podle zadání vpravo a končí mi vložák 
2. 

Dál mám jet do 409.  To není problém, na konci jednosměrky jedu ostře vlevo a přes 408 
dojíždím do 409. Trasa do 410 je poměrně dlouhá. Proč mi pořadatel na této části zadal 
podmínku 4. Jdu se podívat, co to udělá, kdybych se vrátil do 407 a přečísloval si tak 409 na 
410. Když pojedu podle původního číslování, naměřil jsem 3,3 km. Když se pojedu otočit a přes 
409, 408 pojedu do 407, zde přečísluji kóty, pak pojedu vpravo na otočný trojúhelník a vracím 
se přes přečíslované 408, 409 do přečíslované 410, ujedu 2,2 km. Varianta 2 je výrazně kratší, 
odbočuji v 409 vlevo, odbočuji druhou vpravo. Tady jsem se už točil (77) a vracím se do 409. 



EKSER RALLYE 2015 
 

 13 

„Dejky“ mi už neplatí, ve 409 jedu vpravo, pak rovně přes 408 i přes 407. Přečíslovávám kóty. 
Jedu další vpravo přes most a dále objíždím zprava stromy (72). Vracím se na hlavní, kde 
odbočuji vlevo a přes nové kóty 408 a 409 dojíždím do nové 410. 

Ve 410 musím vymyslet trasu do bodu 4. Až k hlavní silnici Mimoň – Liberec není 
problém, ale od nájezdu na hlavní už musím začít kombinovat mapu a detail ČK2.  Z detailu je 
zřejmé, že musím rovně přes hlavní, a po této silnici musím jet až na poslední křižovatku před 
bodem 4. Zde musím vlevo, abych mohl do 4 najet od východu. Na další jedu vpravo a dojíždím 
k trojúhelníku, který musím podle mapy objet po hodinkách (71). Pak sjíždím na JZ na hlavní a 
dojíždím do bodu 4. Opět porovnávám mapu s detailem a zjišťuji, že přímo do ČK2 nemohu, 
na detailu mám protisměrnou jednosměrku. Musím odbočit ve 4 vlevo a podle ZM 
jednosměrku objet. Přitom si všímám tvaru mapy a zjišťuji, že odbočka vpravo vypadá jinak. 
Proto musím rovně a beru (78 otoč a L). Otáčím se, odbočuji vlevo (41) a dojíždím do ČK2. 

Konečně jsem v cíli odpoledního 5. kola ČP. Teď už jen večeře a výsledky. 

Teď si dovolím už jen dovětek. Spočítáno bylo do 10 minut po dojezdu poslední posádky, 
ale postavila si hlavu technika. Na každé soutěži si připravujeme samostatné výpočetní 
středisko. To tentokrát nebylo z organizačních důvodů možné a prostě se nadalo tisknout. 
Tímto se všem účastníkům omlouvám za zdržení vyhlášení výsledků a naše technické 
problémy. 

 

Ruda Sobota 

 

 

 

 

 
 

 


