
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 320
� časový limit je 7 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 2. etapy závodu

 0.0 Od brány se vydejte v protisměru svého příjezdu v 1. etapě a na první značené křižovatce
odbočte doleva.

 0.6 Přijeli jste na značenou křižovatku.
Pokračujte po hlavní silnici na této i další značené křižovatce.

 2.3 Přijeli jste do obce.
¤ Do kolika hodin si tu dnes můžete zakoupit motorový olej ? 10

Na následující křižovatce se vydejte z kopce.

 4.9 Přijeli jste ke značené křižovatce.
Vydejte se směrem podle ukazatele, na kterém bylo číslo.

 5.4 Přijeli jste na další křižovatku.
Odbočte z hlavní silnice vlevo.

 6.4 Přijeli jste do obce.
¤ Jaké číslo má první dům po pravé straně ? 5

 6.8 Dojeli jste na značenou křižovatku.
Pokračujte po hlavní silnici a na následující křižovatce odbočte doprava.

 7.4 Přijeli jste do levotočivé zatáčky. Po pravé straně vede polní cesta.
Vydejte se po ní ve směru, kterým jedete a po několika metrech odbočte vpravo a jeďte dolů po
louce (cestu tvoří jen náznaky kolejí vyjetých v trávě).

À 8.1 Po přejetí louky se náznak cesty, po které jedete, mění ve zřetelnou pěšinu.
Pokračujte po ní do lesa (ignorujte méně zřetelnou pěšinu, která se odpojuje vlevo).

 8.6 Po levé straně je posed.
¤ Kolik příček vede nahoru ? 10

 8.8 Z leva se připojila jiná lesní cesta.
Vy pokračujte stále v původním směru (do kopce).

 9.2 Vyjeli jste na kopec.
Cesta se rozdvojuje. Pokračujte levou větví.
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 10.0 Přijeli jste k vesnici.
¤ Po pravé straně vidíte v jedné ze zahrad stát starý modrý náklaďák. Co je to za značku ? 10

 10.2 Dojeli jste k asfaltce.
Odbočte na ní doleva a na nejbližší další křižovatce se dejte vpravo.

 10.9 Na křižovatce u domu se zeleným štítem odbočte ve směru toho ukazatele, na kterém je méně
dvojek.

 11.5 Minuli jste uvítací ceduli. Pár metrů za ní je po pravé straně na betonovém sloupku rezatá
plechová skříňka.

* U ní hledejte obálku č.1 s teoretickými otázkami. 10+40

Á 12.9= Přejeli jste most. Po levé straně je hospoda.
¤ Jaké pivo propaguje cedule na její přední stěně ? 5

Pokračujte dále.

 14.2 Přijeli jste ke značené křižovatce.
Vydejte se do směru, ve kterém vidíte vykřičník.

 16.1 Projeli jste kolem něčeho, kam je zákaz vstupu.
¤ Co to je ? 10

 16.8 Nad cestou vede šedé potrubí.
* Vpravo podél něj hledejte obálku č.2 s teoretickými otázkami. 10+40

 17.4= Přijeli jste k hlavní silnici.
Přejeďte ji a pokračujte rovně.

 18.0 Přijeli jste na značenou křižovatku.
Pokračujte rovně (opusťte hlavní silnici).

 19.2 Opustili jste obec.
Za cedulí označující konec obce odbočte doleva.

 19.5 V levotočivé zatáčce je po pravé straně sloup veřejného osvětlení.
¤ Jaké má číslo ? 10

Â 20.4 Přijeli jste k hlavní silnici.
Vydejte se po ní opačným směrem, než je podjezd.

 21.9 Projeli jste obcí po hlavní silnici.
Pokračujte dále.

 22.7= Jedete kolem hospody.
Pokračujte dále.

 23.1 Na křižovatce u růžového domu odbočte doleva a pokračujte k podjezdu a železničnímu
přejezdu.

 24.3 Přijeli jste na neznačenou křižovatku. Po pravé straně jsou červeno-bílé tabule.
Vydejte se doleva proti nim (do kopce) ve směru, kde je vidět podjezd.

 24.9 Opustili jste obec a dojeli k hlavní silnici. Vydejte se po ní vlevo.
¤ Na jakém vrchu byl v obci koloniál ? 10

 25.5 Hlavní silnice se stáčí doleva. Vy pokračujte rovně.

· 26.1 Přijeli jste na hlavní silnici.
Pokračujte po ní ve stejném směru.
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 26.5= Před hospodou odbočte z hlavní silnice doprava.

 27.0 Odbočte z dlážděné cesty do směru, kterým ukazuje modro-oranžová cedule.

 27.5 Po několika zatáčkách vás asfaltka přivedla na neznačenou křižovatku.
Pokračujte rovně (na štěrkovou cestu) ve směru, kde vidíte závoru.

 27.9 Přijeli jste ke žluté kapličce.
Dejte se kolem ní vlevo (do lesa)

 28.4 Čas od času od lesní cesty odbočuje nějaká jiná nebo náznaky cest, vy se ale držte stále v témže
směru a nikam neodbočujte.

 28.8 Přijeli jste k lepší cestě, za kterou vidíte asfaltku.
Vydejte se po asfaltce ve směru, kde nevidíte zelenou značku (k hromadám dříví).

 29.3 Projeli jste skrz dřevěnou závoru.
¤ Jaké číslo má rozestavěný dům na pravé straně ? 10

Asfaltka pokračuje do zelené brány. Tam v žádném případě nejezděte (muniční sklad). Přeneste
kolo přes malý příkop na písčitou cestu po vaší levé straně a tou pokračujte v původním směru.

¸ 30.5 Vyjeli jste na vrchol kopce.
¤ Kteří hráči vstřelili naše branky ve středečním utkání s Nizozemskem o postup na

mistrovství světa ve fotbale ? 10

 31.4 Dojeli jste na rozcestí.
Pokračujte po cestě směrem doprava.

 32.0 Pokud jste bez úhony přežili poslední dva sjezdy, dojeli jste na křižovatku.
Vydejte se po té cestě, kde vidíte několik dřevěných zábradlí.

 32.4= Přejeli jste most.
¤ Co poblíž zkamenělo ? 10

Za mostem pokračujte po asfaltce v původním směru.

¹ 36.1 Dojeli jste na značenou křižovatku.
Odbočte z hlavní silnice, projeďte kolem růžového domu na prodej, objeďte červený vyšší dům
po vaší pravé straně a pokračujte po asfaltce, kde je vidět značka slepá ulice.

 36.7 Přejeli jste retardér.
¤ Kolika šrouby je přidělaný k zemi ? 10

Asi 80 metrů za ním se asfaltka rozdvojuje. Pkračujte její levou větví.

 37.2 Asfaltka pokračuje rovně.
Vy se ale vydejte ve směru, kam odbočuje turistická značka a jeďte podle ní až do odvolání.

 37.4 V souladu s turistickou značkou projíždíte křižovatkou.
* V okolí jedné z reklamních tabulí hledejte obálku č.3 s teoretickými otázkami. 10+40

 38.3= Turistická značka odbočuje doprava.
Vy pokračuje rovně a na dalším rozdvojení cest o kus dále levou cestou.

 39.7 Dojeli jste ke křižovatce cest.
Pokračuje stále po téže asfaltce v přímém směru.

 40.1 Přijeli jste na křižovatku více cest.
¤ Jak se jmenuje dřevěná stavba po vaší levé straně ? 10

Pokračujte po téže asfaltce mírně doprava a potom rovně dolů z kopce.
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 41.4 Přijeli jste na křižovatku. Povrch se změnil na dlažební kostky
Pokračujte ve směru z kopce.

 41.9 Přijeli jste k asfaltce.
Vydejte se po ní dolů ve stejném směru.

 42.3 Přejeli jste retardér. Pokračujte dále a po pár metrech přejeďte most.
¤ Jaká stavba se po přejetí mostu nachází po vaší levé straně ? 10

 42.5 Jste u velké křižovatky.
Přejeďte nejdelší přechod pro chodce, který v okolí vidíte a pokračujte přes dva retardéry a mezi
dvěma žlutými budovami po dlažebních kostkách do kopce.

 42.7 Pokračujte stále po dlažebních kostkách. Na křižovatce s telefonní budkou se dejte doleva
(následuje krátký asfaltový úsek, který posléze opět přejde v dlažbu).

 43.0 Dlažební kostky končí.
Vydejte se asfaltkou, která vede do kopce.

 43.3 Dojeli jste k hlavní silnici. Dejte se po ní směrem, ve kterém vidíte autobusové zastávky.
Za zastávkou odbočte doprava a pokračujte až do místa cíle.

 43.7 Po levé straně je restaurace U Doubku - zde je cíl první etapy.
* Zde obdržíte od pořadatelů obálku č.4 s teoretickými otázkami. 0+40
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