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1) Příjezd 

V obci Koryčany odbočíte u kostela (49.106163, 

17.164099 - bod 1) na hrad  - odbočka je 

značená. Projedete serpentiny a dojedete na 

druhé parkoviště (u prvního bude značeno, že 

máte pokračovat) - na souřadnice 49.095048, 

17.205938 - bod 2. Zde bude ve výstražné 

vestě Peet, který Vás nasměruje na hrad 

(přesun pěšky cca 1200m). Na hradě (bod 3) 

bude možné nechat si batohy a osobní věci, takže se nebudete muset vracet k autům. Důležité je 

přijet včas, proto bude striktně vybírán poplatek za pozdní příjezd (počítá se příjezd na parkoviště). 

Pro opozdilce je pak k dispozici Peet na telefonu 720 118 174! 

2) Registrace, průběh hry 

Registrace proběhne na hradě, kde také proběhne rozdělení do týmů. Týmy se následně přesunou na 

svá mrtvoliště, kde proběhne briefing pro každý tým zvlášť. Prostor je velký, proto byla navýšena 

kapacita hráčů!! Můžete tedy přizvat přátele. 

3) Občerstvení, prohlídka hradu 

Občerstvení bude zajištěno – k obědu na 

místě uzená klobáska nebo cigáro, v nabídce 

hradu pak jsou tatranky, brambůrky a další 

pochutiny, z pití káva, čaj, energy, pivo. 

Prohlídka zříceniny je možná v době oběda 

nebo po hře (pokud nebude už tma) - vstupné 

na zříceninu je v ceně akce! 

4) Další vyžití 

Po akci je možnost zůstat na hradě, kde je možnost večerní akce, opékání a spaní na hradě! Spaní je 

ve vyhřívaných prostorech, není tedy třeba se bát zimy. Poplatkem za přespání je malá výpomoc - v 

podobě nanošení trochy dřeva z okolí. 

5) Poznámky organizátorů 

*Hrad je vysoko, proto i když je všude mlha, na hradě pravděpodobně svítí slunce a je modrá obloha. 

*Večerní posezení a přespání by bylo fajn, pokud 

bude alespoň nějaký zájem - dořeší se na místě. 

*Znovu upozorňujeme na výskyt civilistů! Na 

místě budou rozmístěna upozornění, ani to však 

některým nezabrání, proto dbejte maximální 

opatrnosti! 

*Do budoucna zde plánujeme více akcí - taktické, 

přežití, manuální bitvy přímo v areálu zříceniny. 

Proto bude jakýkoli problém řešen velmi rázně! 

 



Záchytné body na mapě (viz. text o příjezdu) 
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