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Trasy a časy odjezdů autobusů při svozu  
na Olympiádu pro starší a dříve narozené  

3. září 2020 
TRASA 1 (červená) : 
obec čas místo Orientační počet 
Chotěvice 11:20 Autobusové zastávky 15 

Pilníkov 11:30 Autobusová zastávka u MŠ 23+2 

Vlčice 11:40 Vlčice, horní zastávka 5 

Staré Buky 11:50 Obecní úřad 6 
Příjezd Cca 12:20 Orientační počet celkem 49 
 

TRASA 2 (žlutá) : 
obec čas místo Orientační počet 
Vítězná  11:30 Obecní úřad 8 

Kocbeře 11:45 Autobusové zastávky 10 

Hajnice 11:55 Autobusové zastávky 16 

Úpice 12:10 Autobusové zastávky – Radeč rozcestí, Podrač, 
Revoluční, Pod Městem, V Rokli   

? 

Příjezd  Cca 12:20 Orientační počet celkem 34 + ? 
 
 

TRASA 3 (modrá) :  
obec čas místo Orientační počet 
Chvaleč  Odveze starosta Chvalče + Radvanic do Malých 

Svatoňovic 
6 

Radvanice  Odveze starosta Radvanic do Malých 
Svatoňovic 

1 

Malé Svatoňovice 11:30 Autobusová zastávka Železniční stanice, poté 
autobusové zastávky 

12 

Suchovršice 12:00 U Pohostinství 15 

Úpice 12:10 Veselka, Revoluční, Pod Městem ? 
Příjezd  Cca 12:20 Orientační počet celkem 34 + ? 
 

TRASA 4 (zelená) : 
obec čas místo Orientační počet 
Rtyně v Podkrkonoší 11:30 Autobusové nádraží, poté autobusové 

zastávky 
30 

Batňovice 11:45 Autobusové zastávky 18 

Úpice 11:55 Sychrov (+ Dům s pečovatelskou službou) Cca 4 DPS + ? 
Příjezd  Cca 12:15 Orientační počet celkem 52 + ? 
 
 
Pro lepší viditelnost a zapamatování – každá trasa má svoji přidělenou barvu, autobus bude stejnou 
barvou cedule také označen, řiďte se tím. 
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Prosíme Vás o to, abyste si zjistili, na jaké zastávce máte čekat. Časy jsou pouze orientační, 
závazný je pouze čas odjezdu z prvního stanoviště. Proto, prosím, buďte raději na zastávkách dříve, 
popřípadě chvíli vyčkejte. 
 
Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu přihlášených buďte, prosím, k sobě navzájem (a i k řidiči ve 
svozových autobusech) tolerantní.  
 
Předem se omlouváme za možný snížený komfort při cestování z důvodu větší naplněnosti autobusu, 
než byla evidována při registraci na akci. 
 
Mimo předem určených míst prosíme stavět na VŠECH běžných zastávkách autobusové dopravy. 
 
!!!DŮLEŽITÉ!!!  

1) Vzhledem k opravě mostu v Havlovicích, kde most není zpřístupněn ani pro pěší, Vás 
autobusy dovezou k lávce, odkud je to cca 600 m pěšky po rovince po cyklostezce 
(odhadem deset minut chůze). Kdo se na tuto malinkou procházku před soutěžením 
nebude cítit, budou připraveny u lávky 8mi místná dopravní vozidla, které Vás odvezou až 
k areálu. 

2) ROUŠKY musíte mít v autobuse. V areálu již ne, jelikož to je venkovní akce, kde 
nepředpokládáme účast vyšší než 500 osob. 

 

Odjezdy autobusů 
Trasa 1 (červená) - 17:00 od lávky 
Trasa 2 (žlutá) – 17:10 od lávky 
Trasa 3 (zelená) – 17:20 od lávky 
Trasa 4 (modrá) – 17:30 od lávky 
 
 
V případě jakýchkoliv nejasností volejte – Lenka Procházková – 730 164 404. 
 
Budeme se na Vás těšit! 
 
 
 
 
 
 
 


