
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 370
� časový limit je 7 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 2. etapy závodu

 0.0= Vydejte se směrem, ze kterého jste včera přijeli.

 0.4= Přijeli jste k hlavní silnici. Vydejte se po ní směrem, ve kterém je retardér.

 0.7 Přijeli jste k hlavní silnici. Pokračujte rovně.

 2.8 Přijeli jste na křižovatku; odbočte z hl.silnice ve směru šipky na žluté tabulce s jízdním kolem.
¤ Jaké je na ní číslo ? 10

 3.0 Přijeli jste k hl.silnici. Pokračujte rovně.

 5.0 Křižovatka uprostřed obce; pokračujte po hl.silnici.
¤ S čím je v obci maloobchod a velkoobchod ? 10

 7.0 Přijeli jste na křižovatku s hl.silnicí. Vydejte se směrem, kde je vidět růžová autobusová
zastávka.

 7.4 Vyjeli jste z obce.
¤ Jaká zelenina se prodává v areálu po levé straně ? 10

· 10.1= V obci pokračujte po hl.silnici.

 11.6 Značená křižovatka; za autobusovou zastávkou odbočte z hl.silnice doprava.
¤ Jakou frekvenci má rádio AGARA ? 10

 12.6 Křižovatka v obci; hl.silnice zatáčí doprava, vy z ní odbočte na druhou stranu.

 14.2 Přejeli jste koleje; pokračujte rovně.

 14.5= Dojeli jste na náměstí; jeďte vlevo k hlavní silnici a pokračujte přes most se zeleným zábradlím.
¤ Jaké je jeho číslo ? 10

 14.6 Na křižovatce za modrou pumpou odbočte doprava (směr "zámek").

 17.0 Dojeli jste na křižovatku; pokračujte nejpravější možnou cestou.

¸ 17.8= Přijeli jste do obce; pokračujte po hl.silnici.

 18.3 Přijeli jste k hlavní silnici; pokračujte na ní kolem dřevěného plotu (do kopce).
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 18.7 Po levě straně stojí modrý dům.
¤ Jaké má číslo ? 10

 19.7 Vyšlapali jste kopec. Nad silnicí je vedení.
* U dřevěného sloupu po levé straně hledejte obálku č. 1 s teoretickými otázkami. 10+30

 22.4 Přijeli jste do obce.
¤ Kterou ruku má zvednutou osoba vyvedená na jejím znaku ? 10

 22.8= Dojeli jste na dvojitou křižovatku; první část projeďte rovně, na druhé části z hlavní odbočte ve
směru, kde je na ukazateli kilometrický údaj 7.

 23.7 Po levé straně na vršku stojí osamocený strom.
¤ Jaký ? 10

 24.1 Na silnici je žlutá čára a velký nápis "CÍL". Ten se ale nevztahuje na tento závod a proto
pokračujte dále :-) .

 26.1 Po pravé straně je areál s několika shodnými bílými stavbami.
¤ Kolik z nich stojí štítem k silnici ? 10

¹ 26.4 Dojeli jste na křižovatku; odbočte z hl.silnice směrem, do kterého ukazovala žlutá šipka
uprostřed silnice.

 27.4 Přejeli jste most.
* U prvních dvou stromů za ním po pravé straně hledejte obálku č. 2. 10+30

 28.5 Po pravé straně se nachází dopravní značka.
¤ Jaké je na ní vyobrazeno zvíře ? 10

 31.0 Přijeli jste do obce.
¤ Jaké číslo je napsáno na popelnici u posledního domu v obci po pravé straně ? 10

 32.0 Přijeli jste k hl.silnici; vydejte se po ní z kopce.

 33.7 ¤ S čím můžete mít nebezpečný styk, budete-li se přehrabovat v oranžových nádobách po
levé straně silnice ? 10

º 37.3 Přijeli jste do obce; na následující křižovatce s hl.silnicí se vydejte směrem, kde se nachází stánek
s občerstvením.

 38.2 Přejíždíte most.
¤ Jaké má číslo ? 10

 39.3 Přijeli jste do obce; naproti autobusové zastávce vidíte modrá vrata.
¤ K čemu vybízí nápis na nich uvedený ? 10

 39.8 Projeli jste levotočivou zatáčku; po pravé straně před stromem se nachází velký kamenný růžový
patník.

* U něj hledejte obálku č. 3 s teoretickými otázkami. 10+30

 42.2= Přijeli jste na značenou křižovatku; pokračujte rovně.
¤ Ve kterém patře se v budově po pravé straně za křižovatkou prodávají hračky ? 10

» 44.8 Po levé straně jste minuli velkou modro-zelenou ceduli.
¤ Kolik slov napsaných na její lícní straně začíná na "W" ? 10

 48.3= Přijeli jste do středu obce.
¤ Jak se nazývá místní nákupní středisko ? 10
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 49.4 Dojeli jste na křižovatku; odbočte z hl.silnice směrem, do kterého je na ukazateli před ní součet
km údajů 29.

¼ 50.5 Vyjeli jste kopec. Po pravé straně je červeno-bílý sloupek.
* U něj hledejte obálku č. 4 s teoretickými otázkami. 10+30

 54.6 Po pravé straně se nachází kamenný sloup s německými nápisy.
¤ Jaký letopočet je uveden v jeho dolní části ? 10

 55.4 Přijeli jste k hl.silnici. Vydejte se po ní směrem, kde pojedete přes můstek s šedivým zábradlím
po obou stranách.

 58.1 Přijeli jste na značenou křižovatku; po levé straně stojí autobusová zastávka.
¤ Z kolika neomítnutých oranžových cihel (tvárnic) je složena její čelní stěna ? 20

Pokračujte dále po hlavní silnici.

 61.6 Přijeli jste do obce.
¤ Jakou barvu má turistická značka, která se nachází na dřevěném sloupu před žlutým

domem ? 10

 62.0 Přijeli jste na křižovatku; odbočte do směru, kde vidíte dopravní značku zákaz vjezdu vozidlům
těžším 17 tun.

 62.8= Po levé straně se nachází cíl druhé etapy.
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