
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 410
� časový limit je 7 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 1. etapy závodu

 0.0= Start
Na křižovatce typu "T" za budovou restaurace se vydejte z kopce.

 1.3= Po pravé straně stojí budova se třemi červenými garážovými vraty.
¤ Jaké telefonní číslo je uvedeno na prostředních z nich ? 10

 1.8 Dojeli jste na značenou křižovatku. Odbočte z hlavní silnice doprava.

 3.7 Přejeli jste most. Za ním stojí po pravé straně dopravní značka.
¤ V jakém městě sídlí její výrobce ? 10

 5.3 Přijeli jste na křižovatku. Pokračujte dále po hlavní silnici (ve směru, kde není autobusová
zastávka).

 5.9 Po pravé straně je bílá zděná stavba věžovitého charakteru.
* U dřevěného sloupu na protější straně silnice hledejte obálku č. 1. 10+30

 7.3 Po pravé straně stojí dřevěný sloup s oranžovou reklamní tabulkou.
¤ Jaká značka automobilu je na ní uvedena ? 10

· 10.5 Dojeli jste k hlavní silnici. Vydejte se po ní tím směrem, kde jsou vidět oranžovo-bíle pruhované
sloupky.

 10.9 Dojeli jste na konec obce.
¤ Jaké číslo má oranžový dům po pravé straně ? 10

 11.5 Dojeli jste k hlavní silnici. Pokračujte rovně.

 11.6 Dojeli jste na křižovatku. Pokračujte ve směru, kde následuje dopravní značka, na jejíž
dodatkové tabulce se nachází údaj "3km" (rovně).

 13.3 Přijeli jste do obce.
¤ Jakou barvu má kontejner na sklo ? 10

¸ 17.0= Přijeli jste na křižovatku uprostřed obce. Pokračujte ve směru ukazatele, na kterém je vyobrazen
symbol jízdního kola.

¤ Jaké zvíře sedí uprostřed rybníčka naproti obecnímu úřadu ? 10
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 19.7 Minuli jste dopravní značku jiné nebezpečí.
¤ Jaké číslo se nachází na žluté tabulce za šedivým zábradlím ? 10

 23.5 Přijeli jste k hlavní silnici. Vydejte se po ní opačným směrem, než ve kterém jsou vidět 2 žluté
domy.

 23.8 Vyjeli jste z obce.
¤ Jakou barvu měl vodorovný pruh na přívěsu stojícím v zahradě poblíž domu č. 101 ? 10

 24.2 Po levé straně stojí kamenný sloup s křížem a tlustý strom.
* U stromu hledejte obálku č. 2 s teoretickými otázkami. 10+30

 25.9 Dojeli jste k mostu.
¤ Kolik tenkých svislých příček má zábradlí na jeho pravé straně ? 10

¹ 27.0= Přijeli jste do obce, vlevo je kostel, vpravo hospoda. Pokračujte po hlavní silnici.

 27.4 Na značené křižovatce odbočte z hlavní silnice ve směru modrého ukazatele.

 29.7 Po levé straně je posed.
¤ Kolik příček má jeho žebřík ? 10

 31.0 Přijeli jste do obce. Pokračujte stále po hlavní silnici.

 31.6 Dojeli jste k hlavní silnici. Pokračujte směrem, kde stojí autobusová zastávka.

 33.9 Přijeli jste do obce.
¤ Jakou barvu má odpadkový koš u autobusové zastávky ? 10

 34.6 Po pravé straně stojí modrá cedule s bílými nápisy.
* U stromu za ní hledejte obálku č. 3 s teoretickými otázkami. 10+30

º 36.0 ¤ Jaké písmeno má ve znaku obec, ve které se nacházíte ? 10

 36.5= Dojeli jste na náměstí. Pokračujte rovně (do kopce).

 36.8 Hlavní silnice se stáčí doleva, vy pokračujte rovně (do kopce).

 39.7 Dojeli jste na most.
¤ Kolik červených vodorovných pruhů je na stromě na jeho pravé straně ? 10

 40.2 Značená křižovatka. Pokračujte po hlavní silnici (rovně a pak doprava).

 41.4 Křižovatka. Pokračujte rovně po hlavní silnici (z kopce).

 42.6 Přijeli jste do obce.
¤ Kolik je v jejím názvu různých souhlásek ? 10

 43.7 V obci jste přijeli k hlavní silnici. Pokračujte v původním směru - na most a následně tam, kam
neukazuje modrá šipka.

» 43.8 ¤ Co se vykupuje v areálu po levé straně ? 10

 44.7 Hlavní silnice pokračuje doleva. Vy odbočte doprava ve směru modré šipky.
* U šipky hledejte obálku č. 4 s teoretickými otázkami. 10+30

 45.7 Po pravé straně je polorozbořená stavba.
¤ Jaká rasa psa je vyobrazena na tabulce na jejích dřevěných vratech ? 20

 47.5 Dojeli jste k hlavní silnici. Vydejte se směrem do obce.
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 48.3= Křižovatka v obci. Odbočte z hlavní silnice do směru proti drogerii (doprava).

 50.1= Dojeli jste do obce.
¤ Jakou barvu má pumpa vedle základní školy ? 10

Na následující křižovatce se vydejte směrem, do kterého je na směrovém ukazateli uveden
kilometrický údaj 1.

¼ 52.0 Uprostřed dlouhého rovného úseku jsou na silnici po obou stranách 2 patníky; vlevo stojí sloup
el.vedení č.56.

* U něj hledejte obálku č. 5 s teoretickými otázkami. 10+30

 53.4 Přijeli jste k hlavní silnici. Vydejte se směrem, kde je vidět žlutý dům.

 53.8= Dojeli jste do obce.
¤ Jaké pivo se nalézá na vývěsním štítě hospody U Josefa ? 10

 54.0 Značená křižovatka - vlevo je rybníček, vy odbočte z hlavní silnice na opačnou stranu (doprava).

 55.8 Dojeli jste na křižovatku s hl.silnicí. Pokračujte rovně.
¤ Jaké číslo dostanete, vynásobíte-li mezi sebou všechny číslice tvořící číslo hl.silnice,

kterou křižujete ? 10

 56.7 Dojeli jste k hl.silnici. Vydejte se směrem, kde stojí červeno-bílý kovový sloupek.

 58.8 Dojeli jste na křižovatku. Odbočte z hl.silnice směrem, kterým ukazuje ukazatel na kemp.
¤ Jak se kemp jmenuje ? 10

 61.2 Hlavní silnice se stáčí vpravo, vy pokračujte rovně do směru, kde je stanovena nejvyšší rychlost
30 km/h.

 61.5= Za retardérem před budovou restaurace odbočte doleva.

 62.0= Dojeli jste na velké parkoviště před zelená vrata. Zde je cíl první etapy.
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