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59. Výroční sraz Mercedes-Benz klub Česká republika:
Mercedesy pod Ještědem 2022
Aneb Reichenbergem za Liebiegem 

Trasa sobotní rallye 

1. Dopolední trasa V SOBOTU 6.8.2022

START v 9:00 hodin první posádka, každá další +1 minuta 

Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, 460 01 Liberec Telefon +420 485 256 700
Délka dopolední trasy: 101 km, Česká rep., Polsko, Německo. 

Každá posádka svým časem startu určuje svůj časový prostor pro pohyb na trati. To znamená, že časy, kdy 
můžete soutěžit na stanovištích jsou pro vás rezervovány.  

Příklad:  
Posádka č. 1 vystartuje v 9:00. První stanoviště bude pro tuto posádku k dispozici od 9:00 do 9:20. Uplynutím 
času 9:20 sice stanoviště zůstane otevřeno, nicméně posádka č. 1 již nemůže na tomto stanovišti soutěžit. 
Podobně to bude probíhat na všech dalších stanovištích.   

Po startu navštívíme Technické muzeum Liberec a Severočeské muzeum se stopou po rodu Liebiegů. 
První kontrolní stanoviště které zde bude umístěno se bude týkat historie tohoto rodu a Liberce. 
Stoupáním směrem na Bedřichov kolem Slunečních hodin až na Českou chalupu.  
Odtud klesáním kolem vodní elektrárny, Rudolfov, Kateřinky, Radčice směr Frýdlant. 
Před Frýdlantem odbočíme na Polsko, kde si prohlédneme předmět sváru s Poláky – uhelný důl Turów. 
Na polském území navštívíme triangulační bod: Trojmezí. 
Vrátíme se do Čech, projedeme Hrádkem nad Nisou, „lízneme“ Chrastavu“, v Kryštofově údolí si prohlídneme 
orloj a dojedeme až do Křižan. 
V Křižanech nás čeká druhé kontrolní stanoviště – co měl asi von Liebieg rád…? 
Dále nás čeká stoupání skoro až na Ještěd.  
Na místě zvaném Ještědka nás čeká třetí kontrolní stanoviště – co je nezbytné pro chod motoru? 
Odtud klesáním do Liberce – stále po kolejích – až do Hanychova na oběd (Hostr). 

2. Odpolední trasa v sobotu 6.8.2022

Ihned po startu první posádky v 15 hodin nás čeká čtvrté kontrolní stanoviště. 
Čtvrté kontrolní stanoviště prověří sám pořadatel – bude se týkat Mercedesů, to je přeci jasné. 
Odtud přejedeme horu Ještěd na jihozápadní stranu a budeme se kochat krásnými silnicemi v zapomenutém 
kraji v těsné blízkosti bývalých vojenských prostorů mezi Ještědským hřebenem a Českým středohořím. 
Projedeme v těsné blízkosti zámku Sychrov, kde nás bohužel neuvítají, neboť´ nemají turisty rádi a nechtějí 
vybrat na vstupném. Nicméně můžete zastavit a podívat se alespoň zvenku.  
Cestou zpět do Liberce zastavíme u pana Hoffmana  a Žižáka, kteří provozují prodejnu vozidel značky Mercedes-
Benz. Zde bude také cíl SOBOTNÍ RALLY. Prohlédneme si současnou nabídku vozidel, lehce se občerstvíme, aby 
nám následně chutnala večeře v hotelu, kde bydlíme a kam se postupně všichni přemístíme. Nejprve však ještě 
s vozidly najedeme na parkoviště sportovní areál Vesec a uděláme si společnou fotku s pozadím Ještědu. Odtud 
odjedeme individuálně k hotelu Zlatý Lev.

UPOZORNĚNÍ 
Cesta je dopředu prozrazena, klademe maximální důraz na přání, abyste si vyjížďku po okolí co nejvíce užili. Vzhledem k faktu, že tak nějak víte 

dopředu, kudy se pojede, i tak bude potřeba dodržovat přesný itinerář a to i časově. Kontrolní stanoviště budou otevřena jen v určitých 

časových intervalech. Pokud přijedete dřív, můžete počkat na otevření stanoviště. Pokud přijedete pozdě, nebude již možné body do soutěže 

za splnění úkolů získat.  

Na cestě budou i skryté kontroly pro dohled nad správností přesně volené trasy a dodržování správné rychlosti.  

Veškeré organizované jízdy vozidel v rámci srazu se konají na veřejných i neveřejných komunikacích za podmínek stanovených Zákonem o 

provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Dbejte na dodržování pravidel silničního provozu, zejména 

rychlostních limitů. U zákazových značek musí být pořadatelem vyznačen povolen vjezd – v opačném případě se řiďte zákonem. Každý 

řidič je povinen zajistit zákonem stanovený technický stav vozidla a mít platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dbejte na nepřítomnost 

alkoholu a stopy jiných omamných látek v krvi řidiče vozu včetně platného řidičského oprávnění. 



Mercedes-Benz klub Česká republika, z.s. 

 

Za realizační tým srazu Vám přeji veselou náladu, skvělou zábavu a vítězství nad sebou samými. Soutěž vyhraná metodou fair-play Vás jistě 

potěší. Jinou cestou získaná trofej radost nepřinese… 

 

Věřím, že si pobyt a účast na srazu v Liberci užijete. My, co nesoutěžíme, pro to uděláme maximum. 

 

          

Josef Holický, ředitel závodu  




