
K293 TOUR 2017, 2. etapa

1/4

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 480
• časový limit je 8 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 2. etapy závodu

� 0,0

0,3 Na ulici se zámkovou dlažbou jeďte vpravo.

ⵙ Na náměstíčku roste památný strom. Jak se jmenuje ulice, po které jedete? 10

Pokračujte rovně.

 0,7

1,2 ⵙ Za cedulí konce obce je po pravé straně křížek. Z kterého je roku? 5

1,9 Jeďte rovně po vedlejší silnici.

3,9 Na křižovatce pokračujte rovně.

4,7 ⵙ Po levé straně míjíte hřbitov. Na kolika náhrobcích je napsáno “Rodina”? 10

5,4 V obci odbočte z hlavní silnice směrem na parkoviště.

5,7 ⵙ
10

Za parkovištěm pokračujte po skoroasfaltce do zákazu vjezdu.

6,2 Od rozcestníku cyklotras KČT jeďte k 200 m vzdálenému cíli.

� 6,3 Přijeli jste k hnědé budově. Doporučujeme návštěvu, když už jste tady. 

ⵙ
10

Vraťte se zpět na značenou cykloturistickou trasu a jeďte po ní doleva.

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

START, Mšeno, rekreační středisko Sever. Vydejte se po veřejné cestě pryč 
z tábora.

Ještě před značkou se zákazem zastavení odbočte doleva po turistických 
značených cestách.

Sjeli jste dolů z kopce, na křižovatce tvaru T jeďte doprava. Na složité 
křižovatce před hospodou jeďte v protisměru první etapy, směrem ke značce 
zákaz odbočení vpravo.

Vpravo od silnice je křížek. Přeložte do češtiny text na jižní straně 
podstavce.

Jaká byla původní funkce dřevěné stavby, která stála na tomto místě před 
110 lety?
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7,0 Na křižovatce pokračujte doprava, stále po značené cyklotrase.

7,2

8,4 ⵙ
10

 8,7

10,7 Hlavní jde okolo hospody doprava, vy odbočte doleva.

10,8 ⵙ
10

11,5

12,6

ⵙ Vlevo od silnice je vidět neobvyklá stavba s kruhovým půdorysem. Co to je? 10

� 13,2 ✉
5+25

14,4 Na křižovatce v obci pokračujte po cyklotrase.

16,9 ☺
60

18,4 ⵙ
10

20,9 ⵙ Kolik činily příjmy Svazku měst a obcí v roce 2016? 10

� 21,8 ⵙ
10

 22,7 V obci pokračujte  po cyklotrase, pryč z hlavní silnice.

23,6 ⵙ
10

ⵙ Kdo přinesl základní kámen se sluníčkem? 10

Pokračujte po cyklotrase dál.

25,4 Přijeli jste na křižovatku cyklotras, pokračujte stále po stejné cyklotrase.

 29,8

� 30,4 Za cedulí konce obce přejeďte hlavní silnici a pokračujte rovně.

33,4

U silnice cyklotrasa končí. Vydejte se po silnici směrem, kterým na 
rozcestníku cyklotras ukazuje šipka s vyšším součtem kilometrických údajů.

Přijeli jste k autobusové zastávce v obci. Kolikrát zde podle jízdního řádu 
příští týden zastaví autobus? (V obou směrech.)

Na křižovatce se vydejte směrem k cíli uvedenému na modrých šipkách před 
křižovatkou, který je vzdálenější.

V pravo od silnice je sklad, kde je zaparkovaný autobus. Která společnost ho 
používala?

Na křižovatce jeďte směrem k obci, která je uvedena na modré i na žluté 
šipce před křižovatkou (v různých směrech).
Ani na další křižovatce se modrá a žlutá šipka neshodují na směru, nicméně 
pokračujte dál do stejné obce.

Za železničním přejezdem u cedule Začátek chemického posypu hledejte 
obálku s teoretickými otázkami.

Před autobusovou zastávkou odbočte doleva po značené cyklotrase. Na 
další křižovatce hledejte pořadatele se speciálním úkolem.

Přijeli jste na křižovatku tvaru T. O kolik let je křížet u křižovatky starší než 
vodárna?

Dejte se směrem, kterým vedou dvě různé cyklotrasy. U sv. Václava 
pokračujte po té s vyšším číslem.

Vlevo od silnice je kamenný kříž památce zesnulých ve světové válce. Jak 
daleko od sebe zemřeli?

Dojeli jste k rozhledně. Pod jakým azimutem je odtud vidět hnědá budova, 
kterou jste navštívili na sedmém kilometru trasy?

Cyklotrasa, po které jste dosud jeli, zde končí. Pokračujte po jiné cyklotrase 
směrem okolo kostela s jednou věží.

Přijeli jste zpět na asfalt a dáváte přednost. Pokračujte kolem fotbalového 
hřiště.
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33,6 ⵙ Jak se jmenuje obec, ve které se nacházíte? 10

34,0 Dojeli jste k silnici, jeďte po ní tím směrem, abyste hned neopustili obec.

34,3 ⵙ

Pokračujte po silnici dál.

34,5 Hned za mostem s modrým zábradlím odbočte doprava.

35,2

Ulice skončila, pokračujte po pěšině dál.

35,7

35,9
☺

125

Vraťte se ke křížku a vydejte se po silnici doleva. 

� 36,4 Za cedulí konec obce pokračujte rovně po cestě ke hřbitovu.

ⵙ Kolik zlatých teček je na náhrobku Alen Machálkových? 10

Vraťte se na silnici a pokračujte po ní doprava.

39,0

39,9

41,6 ✉
5+25

42,4

� ⵙ Na jaké telefonní číslo byste měli zavolat, abyste mohli jet dál? 5

44,5 Cesta se rozdvojuje, pokračujte po cyklostezce.

47,7

47,9 ⵙ
10

48,1

Na křižovatce pokračujte rovně kolem hospody, ale za ní hned odbočte 
doleva po cestě, která se v zimě neudržuje.

Po pravé straně je bílé zábradlí a za ním odbočuje cestička k vodě. Kolik je 
obloukových výklenků v kamenné zdi kolem prameniště?

Na značené křižovatce skončil krásný nový asfalt a začala dlažba, po cca 
100 m odbočte doprava do slepé ulice.

Na konci pěšiny pokračujte po asfaltce, na křižovatce doprava a hned zase 
doleva ulicí, kde je průjezd zakázán.

Přijeli jste k hlavní silnici, pokračujte směrem ke kostelu. Ještě před 
kostelem odbočte u křížku doleva. U číslo 101 jeďte doprava. V hnědých 
vratech po pravé straně vás čeká pořadatelské stanoviště.

Přijeli jste k hlavní silnici. Vydejte se po ní směrem, kde je nižší povolená 
rychlost.

Odbočte na vedlejší silnici směrem, kam byste nesměli s cisternou plnou 
benzínu.

Doprava odbočuje cesta s červenobílou závorou. Pod botami hledejte 
obálku.
Přejeli jste most, odbočte po cyklostezce ve směru, kam nevede turistická 
značka.

Přijeli jste ke stožáru s rozcestníkem. Pokračujte směrem k cíli, který je 
vzdálený tolik km, kolik je číslo sloupu. 

Jací živočichové jsou vyfoceni na ceduli, která dokumentuje, že naše 
vodárna pomáhá přírodě?

Přijeli jste na křižovatku tvaru T, pokračujte po cyklostezce pro horská kola, 
nikoli pro silniční.
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ⵙ
10

49,6 Před železničním přejezdem cyklotrasa odbočuje, pokračujte po ní.

50,0 ✉ U vrat k PŠ1 hledejte obálku s otázkami. 5+30

� 51,3

ⵙ Kdy se koná Sex pro pokročilé, na který obec zve? 10

 52,0 Pokračujte po cyklotrase.

54,1 ⵙ Od které značky mají v hospodě místního fotbalového klubu popelníky? 10

54,3 Pokračujte po cyklotrase.

55,3

55,3 ⵙ Která automobilka zde má svoji hlavní prodejnu náhradních dílů v ČR? 10

55,8

56,3

56,7

56,9 Za domem s barem se dejte jihozápadním směrem po Sportovní ulici.

� 57,1

Jistě jste si všimli, že Středočeské vodárny mají všechno pečlivě očíslované. 
Jaké číslo má sloup, na kterém je odbočka elektrického vedení k 
transformátoru č. 3? Jaké číslo má studna, která je k němu nejblíž?

U Chovatelských a zahrádkářských potřeb se vydejte po cyklostezce, která 
zde začíná.

Po cyklotrase jste přijeli na křižovatku tvaru T, pokračujte po ní dál. Na další 
křižovatce taktéž. 

Za přejezdem cyklotrasa odbočuje, pokračujte po ní, ale ne dlouho. 
Cyklostezka vede po pravém břehu potoka, vy přejeďte na levý a jeďte podél 
garáží. U č. 1175 odbočte doleva a projeďte mezi garážemi.
Před hlavní silnicí jeďte podél garáží doleva k přechodu pro chodce. 
Přejeďte silnici k Penny Marketu a pokračujte kolem něj zprava do kopce. 

Za Penny Marketem se zhoršil povrch cesty. Na rozšíření odbočte doprava 
podél zeleného paneláku. Před ním odbočte vlevo okolo Baru U Trnků,

Na konci Sportovní ulice dejte přednost a jeďte doprava do pizzerie Piranha, 
kde je CÍL.
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