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Základní poučení

• není-li v textu uveden směr, vede trasa po značené trase, kterou sledujete, nebo po hlavní silnici; 
pokud jedete po vedlejší silnici nebo křižovatka není nijak značena, vede trasa rovně

• symbol  vyznačuje úsek, kde se jede stále po asfaltce
• symbol  vyznačuje cestu, případně úsek, kde se střídavě mění cesta v asfaltku a naopak
• symbol  vyznačuje úsek na kole sjízdný jen obtížně 
•

ponechte – slouží jako důkaz o projetí stanovištěm a za jeho předložení v cíli obdržíte body
(první číslo); za správně zodpovězené otázky pak obdržíte také body (druhé číslo)

•
stanovištěm; číslo udává body za její správné zodpovězení

• maximální možný počet bodů je 410
• časový limit je 8 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 1. etapy závodu

� 0,0 START, Mělník parkoviště Tesco, Vodárenská ul.

Vydejte se po hlavní silnici přes potok.

0,3 Přejeďte přes hlavní silnici a přes železnici, pokračujte rovně.

0,5 Na stopce pokračujte rovně po červené.

0,9 ⵙ Po pravé straně je památka chráněná státem. Koho socha zpodobňuje? 10

1,9
ⵙ

10

2,6

ⵙ Které místo uvedené na rozcestníku je nejvzdálenější? 10

3,7 Jeďte směrem k letišti.

4,3 Silnice se rozdvojuje, pokračujte ve směru podle předpisů.

5,1 ⵙ
10

5,8 Odbočte pryč z hlavní silnice.

� 7,4 Dojeli jste k zelené škole, pokračujte okolo ní po žluté. 

7,9 Hlavní silnice zatáčí doleva, pokračujte rovně po vedlejší.

 9,0 Přijeli jste do obce, zastavte u značky STOP a pokračujte rovně.

9,8 Vyjeli jste z obce, vjeďte hned do další.

10,1 ⵙ
10

Pokračujte dál, směrem do zatáček.

značka ✉ označuje místo, kde je schována obálka s teoretickými otázkami; list s otázkami si

značka ⵙ označuje místo, ke kterému je v textu kontrolní otázka, sloužící jako důkaz o projetí

Maximální povolená rychlost se snížila o 20 km/h. Po pravé straně je budova 
jedné z pražských univerzit. Který mnišský řád zde kdysi lisoval víno?

Dojeli jste na kraj obce, na křižovatku mnoha cest. Vydejte se směrem, kam 
nevede žádná (cyklo)turistická značka.

Minuli jste letiště a doleva odbočuje polní cesta. Kterou významnou horu vám z 
tohoto místa (částečně) zakrývá chladicí věž elektrárny Mělník?

Vlevo je pomalovaná čekárna autobusové zastávky. Kolik je na ní 
namalovaných hadů?
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10,9 B Vpravo míjíte památný strom. Obálku s otázkami naleznete u křížku. 5+20

12,3 ⵙ
10



12:30 13,6 ⵙ Pokochejte se výhledem na hrad. Kolik zubů je na opěrné zdi u silnice? 5

 15,0

16,1 B U výstražné dopravní značky “Děti” hledejte obálku s otázkami. 5+25

17,0

ⵙ Jak jsou staré snímky z archivu CHKO na ceduli u skalního útvaru? 15

Pokračujte dál po Máchově cestě.

17,4 ⵙ Který z obratlovců je mezi obyvateli místních mokřadů nejvýznamnější? 10

17,8 Přijeli jste na rozcestí, kde jedna z turistických značek začíná. Pokračujte po ní.

18,2 Dojeli jste k silnici, pokračujte po téže turistické značce, po které jste přijeli.

18,5 Turistická značka odbočuje na vedlejší silnici, pokračujte po ní.

19,0
ⵙ

10

20,5 U rozcestníku turistických cest pokračujte stejným směrem, ale po jiné barvě. 

13:30 20,9 Pozor, značka kterou sledujete odbočuje doprava.

21,2 Připojila se další značka, pokračujte vzhůru.

21,4

22,1
ⵙ

10

Pokračujte dál po stejné cestě.

22,4

23,3
ⵙ

10

23,7 Dojeli jste ke značce STOP, pokračujte směrem na hrad.

ⵙ Jak se jmenuje rybník, který míjíte? 10

Na prostranství před domem s šipkou k bílému jelenu je naučná cedule o 
rodákovi z blízkého statku. Sečtěte všechny letopočty na ceduli.

Pokračujte tam, kam ukazuje hnědý dopravní ukazatel s hradem. (Po silnici, 
kam nesmějí ani příliš široká,ani příliš vysoká vozidla.)

Na křižovatce se vydejte po značené cyklotrase směrem, ve kterém neleží ani 
místo startu, ani Peklo.

Po levé straně míjíte parkoviště, odbočte doprava po modré a hned doleva po 
červené. Za dalších cca 50 m odbočují doprava schody. Na jejich horním konci 
najdete odpověď na kontrolní otázku.

Vpravo od silnice se můžete občerstvit. O kolik metrů výš nad mořem se nyní 
nacházíte, než kdybyste byli v místě s nejmenší nadmořskou výškou v ČR?

Došli jste k rozcestníku, gratulujeme, technicky nejnáročnější část trasy máte 
za sebou. Odbočte doleva podél plotu, pryč ze značených cest.

Doprava odbočuje cesta na pastvinu a k oplocenému pozemku. Na co si zde 
máte dát pozor?

Přijeli jste ke statku. Na vratech je sice napsáno “CÍL”, ale nejedná se o cíl 
první etapy. Postavte se k těmto vratům zády a jeďte po cestě z kopce dolů.

Přijeli jste do vsi. Naproti zvonici z roku 1927 je dům s číslem 8. Dům má 
okenní rámy natřené třemi barvami. Napište pět států, které mají právě tyto tři 
barvy na vlajce. 
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23,9 � Za rybníkem je pořadatelské stanoviště se speciálním úkolem. 80

Odbočte ze silnice po značené cyklotrase kolem zelené závory.

26,2
ⵙ

10

26,7 ⵙ Dojeli jste ke hradu. Kolikrát jste sem letos byli pozváni změnit běh dějin? 10

14:30 Pokračujte po cykloturistické značce.

 27,4
ⵙ

10

Z parkoviště pokračujte po hlavní silnici. 

29,6 Hlavní silnice zahýbá doleva, odbočte vpravo po vedlejší.

29,9 ⵙ Jak se jmenuje významný český hrad, který je vidět vlevo od silnice? 10

30,6 Přijeli jste k hlavní silnici, pokračujte rovně.

31,3 U autobusové zastávky jste opět přijeli k hlavní silnici, zase pokračujte rovně.

31,9 Přijeli jste do obce, projeďte ji po červené turistické značce.

32,5 ⵙ
10

Pokračujte dál po červené.

33,1 Přijeli jste k hlavní silnici, jeďte po ní doleva.

33,9 Na křižovatce odbočte doprava. 

15:30 34,3 Na další křižovatce pokračujte po stejném typu cesty.

34,7 B U rozcestníku turistických cest hledejte obálku s teoretickými otázkami. 5+25

37,7

38,9 Na křižovatce pokračujte po stejné cyklotrase jako dosud.

39,1 ⵙ
10

40,0 Na křižovatce pokračujte po stejné cyklotrase jako dosud.

� 41,3 Dáváte přednost, dejte se směrem k mostu s modrým zábradlím.

44,0 B U patníku č. 25 hledejte obálku s teoretickými otázkami. 5+20

44,7 ⵙ Přijeli jste do obce. Jaké byliny má obec ve znaku? 10

44,9 V obci opusťte cyklotrasu a vydejte se směrem k pivovaru.

46,7 ⵙ Přijíždíte do obce. Jaká bezpečnostní opatření jsou v obci nainstalována? 5

V prudké levotočivé zatáčce je cesta zpevněna opěrnou zdí. Nad povrch cesty 
z ní vyčnívá jedna řada kamenných kvádrů. Kolik jich v této řadě je?

Dojeli jste k rozcestníku cykloturistických cest u parkoviště. Sečtěte všechny 
vzdálenosti uvedené na žlutých šipkách.

Na křižovatce u rybníka je křížek. Co je na půlkruhovém reliéfu v horní části 
jeho podstavce? Který svatý je na obrázku na podstavci?

Přijeli jste na křižovatku. I když jste to možná nepostřehli, přijeli jste sem po 
značené cyklotrase. Pokračujte po ní dále (směrem, kam vede ještě i jiná 
cyklotrasa).

U výrazné lípy u obrázku sv. Kiliána je bílý sloupek s nápisem ve čtyřech 
jazycích, které to jsou?
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 46,9 U hospody pokračujte směrem k vinnému sklepu.

47,0 Na hlavní silnici pokračujte po modré.

� 49,7 Na křižovatce pokračujte po hlavní silnici.

 52,1

52,7
ⵙ

15

Pokračujte po silnici.

52,9 Odbočte prudce doprava dolů po silničce.

� V chatkovém areálu je CÍL první etapy.

Na křižovatce jeďte “rovně”, tj. okolo hospody se zrcadlem podle šipky ke 
koupališti. Hned na další křižovatce doprava okolo rybníka.

Přijeli jste ke koupališti. Kolik betonových planěk je v plotu okolo brány ke 
koupališti? Počítejte jen ty, které začínají ve stejné úrovni jako ty vedle vrat 
(vlevo podél cesty vzhůru nepočíjte).
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