
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 8 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 1. etapy závodu

0.0 = START – Žlutice, restaurace U Richterů.
Vydejte se směrem ke značce hlavní silnice a po hlavní silnici pokračujte.

0.6 Za mostem se zákazem vjezdu vozidlům těžším než 17 tun jste přijeli na křižovatku.
Vydejte se směrem, do kterého je na ukazatelích před křižovatkou součet 15.

3.0 Značená křižovatka.
Kontrolní otázka:  Jaké číslo je na žluté ceduli před křižovatkou? 10
Pokračujte do kopce.

Á 4.6 Minuli jste most, před kterým je cedule s číslem „226-019“.
Kontrolní otázka:  Kolik sloupků tvoří zábradlí mostu na obou stranách dohromady? 10
Pokračujte dále.

6.3 V kopci je po levé straně kamenný kříž. Pokračujte dále.

7.9 Značená křižovatka, před kterou je doprava směřující oranžová cedule.
Kontrolní otázka:  Jaké zařízení se nachází ve skříňce s nápisem „T“? 15
Pokračujte směrem, do kterého jsou na ukazatelích před křižovatkou nižší kilometrické údaje.

8.2 Vystoupali jste na kopec a doleva odbočuje kamenitá cesta.
Za stromem u odbočky hledejte obálku č. 1 s teoretickými otázkami. 10+20
Pokračujte dále.

8.6 = Přijeli jste do obce. Pokračujte po hlavní silnici.

9.3 U domu č. 43 se silnice rozdvojuje. Pokračujte tou levou.

Â 11.8 Značená křižovatka, před kterou jsou do jednoho směru dva cíle a do druhého jen jeden.
Kontrolní otázka:  Jaký je součet kilometrických údajů na všech směrových ukazetelích
u křižovatky? 15
Pokračujte tam, kam jsou dva cíle.

12.6 Po pravé straně je dům, který má stejné číslo jako sloup nacházející se těsně před křižovatkou
na minulém stanovišti.
Kontrolní otázka:  Jaký rozsah °C má stupnice teploměru na tomto domě? 20
Pokračujte dále.
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13.8 Značená křižovatka, u které je rozcestník.
Pokračujte směrem, do kterého ukazuje na rozcestníku cedule s nižším součtem kilometrických
údajů.

15.5 Vlevo je u silnice bílo-červeně pruhovaný sloupek. Pokračujte dále.

15.7 Vpravo je autobusová zastávka a u ní poštovní schránka.
Kontrolní otázka:  V jaké obci sídlí pošta, která tuto schránku vybírá? 15
Pokračujte dále.

17.0 Doleva odbočuje cesta a za ní je autobusová zastávka.
U stromu za označníkem zastávky hledejte obálku č. 2 s teoretickými otázkami. 10+20
Pokračujte dále.

18.0 = Vpravo míjíte hostinec.
Kontrolní otázka:  Kolik laviček se nachází u předmětu, který figuruje v názvu hospody? 15
Pokračujte dále.

18.3 = Vlevo je dům č. 32 a vpravo zelený močál.
Před močálem odbočte tam, kam ukazuje žlutá šipka na sloupu u křižovatky.

· 18.4 Minuli jste hasičskou zbrojnici? Pak jedete dobře.

19.6 Křižovatka cest. Pokračujte rovně – směrem ke žluté cedulce.

20.8 Vpravo jsou na sobě dva velké kameny a doleva odbočuje cesta.
Vy ale pokračujte rovně.

21.0 Minuli jste ceduli směřující doprava a dojeli na křižovatku.
Dejte se směrem ke značce zákazu vjezdu.

22.1 Vpravo je v oploceném objektu bílá budova se značkou autobusové zastávky.
Kontrolní otázka:  Kolik je v tomto oploceném objektu venku pingpongových stolů? 20
Pokračujte dále – místy po velmi rozbité asfaltce.

23.4 Přijeli jste na křižovatku cest, u které je kamenný pomník.
Pokračujte směrem, do kterého není zákaz vjezdu.

25.0 Křižovatka, u které je hnědý plot. Pokračujte rovně.

25.1 Vlevo je mapa a tabule s turistickými zajímavostmi v okolí.
Kontrolní otázka:  Jakou rozlohu dosahuje centrum vodních radovánek? 15
Pokračujte dále.

¸ 25.6 Vyjeli jste na kopec a po 10 m je vlevo strom rozvětvený do několika kmenů.
U něj hledejte obálku č. 3 s teoretickými otázkami. 10+20
Pokračujte dále.

25.9 Přijeli jste na hlavní silnici.
Vydejte se po ní opačným směrem, než ve kterém vedou nad silnicí dráty elektrického vedení.

27.9 = Přijeli jste do obce a následně k mostu se zákazem vjezdu vozidlům nad 24 tun.
Kontrolní otázka:  Jaké má tento most číslo? 15
V obci splňte zvláštní úkol uvedený v obálce č. 3. 15
Pokračujte přes most a dále.

28.5 Vpravo je u silnice zrcadlo.
Kontrolní otázka:  Kolik červených pruhů je na tyči, na které je zrcadlo? 15
Pokračujte dále.
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28.6 Vpravo je zákaz vjezdu a vlevo je rozcestník.
Vydejte se po značené turistické cestě, na jejímž ukazateli je součin kilometrických údajů 170.

30.4 Přijeli jste k lávce, u které je rozcestník.
Kontrolní otázka:  Jaký letopočet je na betonové podpěře zábradlí lávky? 15
Pokračujte po turistické cestě, jejíž směrovka má nejvyšší součet kilometrických údajů.

¹ 30.9 Přijeli jste na rozbitou asfaltku.
Vydejte se po ní do kopce.

33.1 Za domem č. 17 jste přijeli na křižovatku.
Kontrolní otázka:  Co je zakázáno podle cedule na hnědém plotu proti vám? 15
Vydejte se opačným směrem, než do kterého je zákaz vjezdu.

33.8 Křižovatka, na které dáváte přednost.
Vydejte se po silnici, nad kterou vedou dráty elektrického vedení.

34.5 = Minuli jste ceduli „začátek chemického posypu“. Pokračujte dále.

35.0 Dojeli jste na křižovatku, u které je pomník a kolem něj dřevěný plot.
U plotu hledejte obálku č. 4 s teoretickými otázkami. 10+20
Pokračujte dále.

º 36.3 Vpravo je značka parkoviště a u ní stolek se dvěma lavičkami.
Kontrolní otázka:  Z kolika prken se skládá vrchní deska stolu? 15
Pokračujte dále.

36.9 = Přijeli jste do obce. Pokračujte po hlavní silnici.

39.6 400 m za cedulí konce obce jste přijeli na křižovatku u statku.
Kontrolní otázka:  Jak se tento statek jmenuje? 10
Pokračujte směrem, do kterého je na směrovém ukazateli před křižovatkou „12“.

40.4 Přejeli jste most se zákazem vjezdu vozidlům nad 33 t. Za ním je doleva odbočka se závorou.
Kontrolní otázka:  Kolik je na závoře bílých pruhů? 15
Pokračujte dále.

42.9 Vpravo míjíte drátěný plot s betonovými sloupky.
U prvního sloupku hledejte obálku č. 5 s teoretickými otázkami. 10+20
Pokračujte dále.

» 43.7 = Vlevo je Obecní úřad a vpravo rozcestník.
Kontrolní otázka:  Jaký je součet kilometrických údajů na rozcestníku? 15
Pokračujte dále.

43.9 U domu č. 66 hlavní silnice odbočuje doleva.
Vy se ale vydejte rovně a na další křižovatce po 200 m pokračujte po hlavní silnici.

46.5 V obci je po pravé straně rozcestník a po levé zrcadlo.
Kontrolní otázka:  Kolik červených pruhů zrcadlo lemuje? 15
Pokračujte dále.

48.1 Přijeli jste na hlavní silnici.
Po ní pokračujte směrem, ve kterém není vidět autobusová zastávka.

48.8 Projeli jste kolem krátkého bílo-černě pruhovaného zábradlí a doleva odbočuje cesta.
Vydejte se po ní. 
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50.0 Křižovatka cest, u které je rozcestník.
Kontrolní otázka:  Co je v lese kromě rozdělávání ohně podle zdejší cedule zakázáno? 15
Pokračujte rovně a po 100 m odbočte doprava kolem drátěného plotu.

¼ 51.2 Vpravo je hned u cesty bílo-červeně pruhovaný sloupek s tabulkou.
Kontrolní otázka:  Co je na tabulce kromě slov „Poškození se trestá“ ještě napsáno? 15
Pokračujte dále.

51.9 Podjeli jste dráty elektrického vedení a dojeli do obce.
Před domem č. 49 se dejte doleva – do kopce.

52.1 Za malým zeleným baráčkem po levé straně se cesta rozdvojuje.
Dejte se tou pravou a po 30 m na asfaltce pokračujte z kopce.

52.4 Za cedulí obce odbočte do zákazu vjezdu nákladním vozidlům.

54.2 Sjeli jste z kopce a po pravé straně je rozcestník.
Před ním odbočte doprava a následně na cestu doleva a dojeďte k domu č. 495.
Zde je cíl 1. etapy.

54.3 CÍL.
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