
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 START.
Vydejte se po značené turistické cestě, jejíž směrovka má součet kilometrických údajů 2,5.

0.1 U dalšího rozcestníku jste přijeli na asfaltku.
Vydejte se po ní opačným směrem, než ve kterém je vidět zelený plot.

0.5 Minuli jste značku zákaz zastavení.
Kontrolní otázka:  Kteří živočichové se vyskytují při hranicích s kulturní krajinou? 10
Pokračujte dále.

0.8 Přijeli jste na hlavní silnici.
Vydejte se po ní směrem ke značce zatáčka vpravo.

1.7 = Značená křižovatka, u které je zrcadlo.
Vydejte se do zákazu vjezdu.

2.4 U domu č. 493 se cesta rozdvojuje.
Pokračujte rovně a do zákazu vjezdu.

4.1 Po levé straně je strom s růžovým číslem „0,27“ a posed.
Kontrolní otázka:  Jakou barvu má potah sedačky na posedu? 10
Pokračujte dále.

À 5.5 Přijeli jste na křižovatku cest, u které je rozcestník se směrovkami ve tvaru ruky.
Kontrolní otázka:  Kolik je na všech cedulích rozcestníku samohlásek? 10
Vydejte se směrem, do kterého ukazuje cedule s nejméně samohláskami.

6.5 Projeli jste závorou a dojeli k silnici.
Vydejte se po ní směrem, ve kterém není vidět zábradlí.

7.7 Po pravé straně je rozcestník a po levé závora.
Kontrolní otázka:  Kolik je na závoře (včetně jejích podpěr) oranžových pruhů? 10
Pokračujte dále.

9.2 Křižovatka za cedulí konce obce.
Kontrolní otázka:  Co dělá Plzeň? 10
Pokračujte po hlavní silnici.
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9.6 Vpravo je u silnice dřevěný kříž.
U sloupu před křížem hledejte obálku č. 1 s teoretickými otázkami. 10+20
Pokračujte dále.

10.6 = V obci jste přijeli na křižovatku, kde dáváte přednost.
Kontrolní otázka:  Jak se jmenoval nejmladší člověk, který padl v 1. světové válce,
jmenovaný na zdejším pomníku? 10
Pokračujte tam, kam je na ukazatelích před křižovatkou nejnižší kilometrický údaj.

12.0 = V obci jste přijeli na značenou křižovatku, u které je rozcestník.
Kontrolní otázka:  Jaká voda teče z pumpy u křižovatky? 10
Pokračujte po značené turistické cestě, jejíž cedule má součet kilometrických údajů 22,5.

12.4 Pokračujte stále po stejné značené turistické cestě.

Á 12.7 Vlevo je oplocený pozemek, uvnitř kterého je menší kruhovitý dřevěný plot.
Kontrolní otázka:  Z kolika vodorovných trámů se kruhovitý plot skládá? 10
Pokračujte dále po značené turistické cestě.

14.0 = Přijeli jste k rybníku, u kterého je rozcestník.
Kontrolní otázka:  Jakou barvu mají okna domu č. E51? 10
Pokračujte dále po značené turistické cestě.

15.5 Po pravé straně je dlouhý šedý drátěný plot.
Kontrolní otázka:  Odhadněte šířku jednoho oka v plotu (v cm). 10
Pokračujte dále po značené turistické cestě.

16.8 Před mostem se zrezivělým zábradlím odbočuje značená turistická cesta z asfaltky na cestu.
Vy ale pokračujte rovně po asfaltce.

17.6 Po pravé straně je přístřešek se směrovkami ve tvaru ruky.
Kontrolní otázka:  Které město je odsud daleko? 10
Pokračujte směrem na Nové Chalupy.

17.8 Minuli jste odbočku doleva a za ní je osamocená bříza.
U ní hledejte obálku č. 2 s teoretickými otázkami. 10+20
Pokračujte dále.

Â 19.3 Přijeli jste na křižovatku, u které je bílá maringotka.
Kontrolní otázka:  Jakou velikost mají pneumatiky maringotky? 10
Pokračujte dále.

20.3 Sjeli jste z kopce a dojeli na křižovatku cest.
Odbočte na cestu, která vede opačným směrem, než ta, u které je zákaz vjezdu.

20.9 Vpravo je dřevěný plot a za ním se cesta rozděluje.
Pokračujte doprava.

21.1 Vlevo je u cesty posed.
Kontrolní otázka:  Kolik příček má žebřík na posed? 10
Pokračujte dále.

22.4 Křižovatka cest, u které je bílo-červeně pruhovaný sloupek a ptačí budka.
Pokračujte rovně po rozbité asfaltce.

22.5 80 m za křižovatkou je po levé straně krmelec s černým číslem na bílém podkladě.
Kontrolní otázka:  Jakým? 10
Pokračujte dále po rozbité asfaltce.
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· 28.2 Dojeli jste k přístřešku se stolečkem a lavičkami.
Ve stromečcích po levé straně těsně před křižovatkou hledejte obálku č. 3. 10+20
Kontrolní otázka:  Z kolika prken se skládá vrchní deska stolu? 10
Pokračujte dále.

30.4 Vyjeli jste z lesa a přijeli k rozcestníku.
Kontrolní otázka:  Sečtěte všechny liché kilometrické údaje a odečtěte od nich všechny sudé
kilometrické údaje (necelá čísla matematicky zaokrouhlete). 10
Pokračujte dále.

31.1 Další rozcestník. Pokračujte dále.

32.1 Minuli jste značku zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5 t a po 160 m přijeli k podjezdu.
Dejte se do něj a za ním pokračujte ke značce dej přednost v jízdě.

32.2 = Dojeli jste k hlavní silnici.
Kontrolní otázka:  V kolik hodin dnes otevíralo smíšené zboží „U Nováků“? 10
Pokračujte směrem k červenému zábradlí a dále po hlavní silnici.

¸ 33.3 Vyjeli jste z obce a přijeli na značenou křižovatku.
Vydejte se směrem, do kterého jsou na směrových ukazatelích před křižovatkou dva cíle.

34.7 Míjíte značku dvojitá zatáčka. Pokračujte dále.

37.2 Míjíte značku jiné nebezpečí.
Kontrolní otázka:  V kolikátém měsíci 21. století byla značka vyrobena? 10
Pokračujte dále.

¹ 38.0 100 m za značenou křižovatkou odbočuje doleva cesta.
U stromu se zelenou šipkou hledejte obálku č. 4 s teoretickými otázkami. 10+20
Pokračujte dále.

41.3 Přijeli jste do obce.
Kontrolní otázka:  Jakou barvu má střecha domu č. 1 v této obci? 10
Pokračujte dále.

42.0 Na křižovatce za cedulí konce obce pokračujte směrem na obec, jejíž název začíná posledním
písmenem české abecedy.

43.3 Po pravé straně je sloup elektrického vedení č. 108.
Kontrolní otázka:  Jaké číslo má další sloup vpravo za ním? 10
Pokračujte dále.

44.3 Přijeli jste na hlavní silnici.
Pokračujte opačným směrem, než ve kterém je vidět zábradlí.

º 47.0 = CÍL – Žlutice, restaurace U Richterů.
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