
Základní poučení

� není-li v textu uveden směr, vede trasa po hlavní silnici; pokud nelze určit průběh hlavní silnice, 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
� značka* označuje místo, kde je schována obálka s teoretickými otázkami; list s otázkami si vždy

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)

� značka ¤ označuje místo, ke kterému je v textu kontrolní otázka, sloužící jako důkaz o projetí
stanovištěm; číslo udává body za její správné zodpovězení

� maximální možný počet bodů je 460
� časový limit je 9 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 1. etapy závodu

 0.0 START - restaurace u Doubku.
Vydejte se po silnici, která vede před hospodou, směrem do kopce.

 1.5 Po levé straně je zrcadlo.
Před zrcadlem odbočte z hlavní silnice doprava.

 1.7 Po pravé straně je vidět sloupek se třemi tabulemi různých tvarů.
¤ Sečtěte všechna čísla uvedená na lícové straně tabulí. 10

Pokračujte dále

 2.2 Přijeli jste na křižovatku.
Pokračujte ve stejném směru v souladu s dopravními značkami.

 2.7 Přijeli jste k hlavní silnici.
Odbočte na ní do opačného směru, než kudy vede turistická značka.

 3.7 Přijeli jste na značenou křižovatku.
Pokračujte směrem, ve kterém je vidět autobusová zastávka (rovně).

 4.1 Cesta, po které jste přijeli, se stáčí vpravo. Vy pokračujte rovně.
¤ Kdo podniká v oboru účetnictví v domku naproti modré pumpě ? 10

Pokračujte dále.

 4.2 Přijeli jste na křižovatku.
Odbočte směrem, ve kterém je vidět žlutý dům (doleva).

 4.5 Povrch cesty se změnil na neasfaltku.
Pokračujte dále.

 5.2 Přijeli jste k hlavní silnici.
Přejeďte ji a za ní pokračujte směrem, kam ukazuje šipka na zelené ceduli.

 5.4 Cesta pokračuje čtyřmi různými větvemi.
Vydejte se po té, kudy vede turistická značka.

 5.8 Cesta, po které jste přijeli, odbočuje doleva.
¤ Co je napsáno na šipce nacházející se po pravé straně ? 10

Vy pokračujte po turistické značce.
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 6.7 Přijeli jste k asfaltce.
Pokračujte po turistické značce.

Á 6.9 Po pravé straně je autobusová zastávka a za ní křižovatka.
Vydejte se doleva.

 8.8 Po pravé straně je očíslovaný strom.
¤ Jaké je na něm číslo ? 10

Pokračujte dále.

 10.5 Přijeli jste do prudké levotočivé zatáčky označené směrovými tabulemi.
* Vpravo kus od silnice je kámen. U něj hledejte obálku č.1 s teor. otázkami. 10+40

Pokračujte dále.

 12.0 Přijeli jste na značenou křižovatku.
Pokračujte dále po hlavní silnici.

 13.3 Přijeli jste k hlavní silnici.
Vydejte se po ní v opačném směru, než je vidět autobusová zastávka.

 13.8= Po levé straně se nachází restaurace.
¤ Jak se jmenuje ? 10

 16.6= V obci je po levé straně naproti žlutému domu malý parčík s pomníkem.
¤ Komu je pomník určen ? 10

Pokračujte dále.

 18.3= Po levé straně je hospoda.
Pokračujte dále.

Â 20.0= Přijeli jste do obce.
Na první značené křižovatce v obci pokračujte po hlavní silnici, na druhé pokračujte směrem, do
kterého navádí na modrém ukazateli před křižovatkou název obce, ve kterém je méně
samohlásek.

 21.8 Po pravé straně je svodidlo.
* U stromu nejbližšího ke konci svodidla hledejte obálku č.2 s teor. otázkami. 10+40

 23.3 Přijeli jste do obce. Na silnici před jejím začátkem je sice napsáno "CÍL", ale to se zdaleka
netýká tohoto závodu :-)

¤ Při odbočování popsaném u stanoviště 20.0 stála u odbočky zavřená hospoda. Který
strom figuroval v jejím názvu ? 15

 25.5= Přejeli jste koleje.
¤ Co se likviduje v areálu po levé straně ? 10

Pokračujte dále.

 26.6 Přejeli jste další koleje.
Za nimi pokračujte po hlavní silnici (po dlažebních kostkách).

 26.9= Dlažební kostky skončily. Vlevo je pivnice.
Ještě před ní odbočte vpravo přes další koleje.

· 27.3 Přijeli jste k hlavní silnici.
Vydejte se po ní tím směrem, ve kterém je vidět značka zákaz odbočení vpravo.

 27.5 Přijeli jste na křižovatku.
Pokračujte rovně (opusťte hlavní silnici).
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 27.8= Přejeli jste koleje a přijeli jste k hlavní silnici.
Vydejte se po ní doprava a na nejbližší značené křižovatce z ní odbočte vlevo.

 28.3 Po pravé straně je telefonní budka.
¤ Jaké je do ní telefonní číslo ? 10

Pokračujte dále.

 29.3= Opustili jste obec. Po pravé straně je hospoda.
Za hospodou odbočte doprava, přejeďte most a za mostem se vydejte vlevo a dále po nejlevější
cestě.

 29.9 Po pravé straně stojí oplocený objekt.
¤ Co se v něm vyrábí ? 10

 30.8 Před domem č.49 odbočte z asfaltky doprava na štěrkovou cestu, která se postupně změní na
polní.

 32.3 Polní cesta končí. Dojeli jste k asfaltce.
Vydejte se po ní směrem ven z obce.

� 32.9 Po pravé straně je vyasfaltovaná odbočka do pole.
* V okolí břízy před odbočkou hledejte obálku č.3 s teoretickými otázkami. 10+40

Pokračujte dále.

 35.2= Dojeli jste k hlavní silnici.
¤ Jaké číslo má poštovní schránka po vaší pravé straně ? 10

Vydejte se po hlavní silnici směrem z kopce.

 36.1 Odbočte z hlavní silnice doleva v místě, kde vidíte značku stezka pro cyklisty a pokračujte po
stezce.

 36.7 Přejeli jste koleje.
Po pravé straně je na lampě značka dej přednost v jízdě. Na její úrovni zabočte z cyklistické
stezky doleva na pěšinu a po ní pokračujte.

 36.9 Přijeli jste na parkoviště.
Na jeho konci z něj sjeďte na hlavní silnici, která se nachází po vaší pravé straně a pokračujte po
ní dále v témže směru.

� 38.6 Na značené křižovatce odbočte z hlavní silnice doprava.

 39.3= Projíždíte obcí po hlavní silnici
¤ Po levé straně před projetím kolem budovy hospody stojí v oplocené zahradě malá zděná

chatka. Jakou má barvu ? 10

 39.8 Přijeli jste k hlavní silnici.
Přejeďte ji a pokračujte rovně.

 40.5 Dojeli jste k ceduli označující začátek obce.
* U stromu za ní hledejte obálku č.4 s teoretickými otázkami. 10+40

 41.6 Přejeli jste malý most. Po levé straně stojí osamělý dům.
¤ Jakou barvu mají zvenku jeho okenní rámy ? 10

 43.2= Přijeli jste do obce. Projeďte ji po hlavní silnici.
¤ V obci je skluzavka. Kolik příček má žebřík na ní ? 10

º 46.0 Přijeli jste k hlavní silnici.
Přejeďte ji a pokračujte rovně. Na následujících značených křižovatkách jeďte po hlavní silnici.

K293 TOUR 2003 3 1.etapa



 46.5 Po pravé straně je dopravní značka s dodatkovou tabulkou.
¤ S jakou ČSN je značka ve shodě ? 10

 50.5= Přejeli jste koleje.
¤ Ve které další obci je možné odebrat zpravodaj obce, ve které se právě nacházíte ? 10

Přejeďte most a za ním pokračujte dále po hlavní silnici.

 53.1= V obci jste projeli rovně značenou křižovatkou.
¤ Po levé straně je hospoda. U jakého zálivu ? 10

» 54.6 Po vystoupání táhlého kopce stojí po pravé straně betonový sloup, na kterém je turistická
značka.

* U něj hledejte obálku č.5 s teoretickými otázkami. 10+40

 55.3= Po pravé straně je zelená hospoda.
Za hospodou odbočte doprava ve směru dvou stejných turistických značek, které se nacházejí na
kovovém zábradlí.

 55.5= Přejeli jste torzo kolejí. Před ním byly po pravé straně modré schránky.
Pokračujte dále do kopce.

 56.5 Po pravé straně stojí osamocený dům.
¤ V zahradě domu stojí modré auto. Jaké ? (značka a typ) 10

 59.5 Přijeli jste do obce.
Pokračujte po hlavní silnici.

 60.0= Po pravé straně je autobusová zastávka.
¤ Jaký autobus je vyobrazen na označníku (značka + typ) 15

¼ 60.8 Vyjeli jste z obce.
Na křižovatce za obcí se vydejte do jediného směru, kam může v souladu s dopravním značením
vjet traktor.

 61.4 Dojeli jste na křižovatku.
Vydejte se směrem, kterým ukazuje šipka na žluté tabulce s jízdním kolem.

 62.8= Přijeli jste na křižovatku. Vydejte se směrem, kde vidíte na zdi vyobrazenou pneumatiku.
¤ Jaké je mobilní telefonní číslo do pneuservisu ? 10

 63.1 Po pravé straně je před cedulí označující konec obce brána se žlutými sloupy.
Zde končí 1.etapa. Vjeďte dovnitř objektu a pokračujte směrem k chatkám.

K293 TOUR 2003 4 1.etapa


