
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 425
� časový limit je 8 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 1. etapy závodu

À 0,0 START
Vydejte se na hlavní silnici do směru, kde je vidět dopravní značka zákaz zastavení.

 1,8 Dojeli jste na okružní křižovatku.
Sjeďte z ní ve směru "LANOVKA" a hned po jejím opuštění odbočte směrem "SPORTOVNÍ
AREÁL PANORAMA".

 2,2 ¤ Jaké číslo má modrý dům, ve kterém je restaurace ? 10

 2,5= Pokračujte po hlavní silnici

 4,5 Po pravé straně stojí kaplička.
¤ Jakou má barvu ? 10

 4,9= Dojeli jste na malou náves s hospodou.
Pokračujte směrem, do kterého ukazuje turistická značka na betonovém sloupu s lampou.

Á 5,6 Přijeli jste na křižovatku několika cest.
Vydejte se kolem dřevěné ohrady tou nejlevější z nich (do kopce).

 6,3 Po pravé straně se nachází menší ohrada.
¤ Kolik má svislých dřevěných sloupů ? 10

 6,5 Dojeli jste na křižovatku cest.
Pokračujte po té, kam ukazuje směrová šipka, u níž součin na ní uvedených čísel dává 14035.

 7,5 Přijeli jste ke žluté tabulce.
¤ Jaký dopravní prostředek je na ní vyobrazen ? 10

Pokračujte rovně.

 8,9 Přijeli jste k cestě s trochu lepším povrchem.
Vydejte se po ní směrem, kam ukazují šipky na barevných kolech s čísly.

 10,4 Dojeli jste na křižovatku.
Pokračujte po cestě s nejlepším povrchem.

 10,9 Dojeli jste na křižovatku.
Vydejte se do směru, ve kterém je vidět další křižovatku a na té pak pokračujte směrem, do
kterého ukazuje modrá cedule s větším počtem cílů.
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Â 12,4 Přijeli jste k šedivému zábradlí.
* U něj hledejte obálku č. 1 s teoretickými otázkami. 10+30

 14,5 Po pravé straně je dřevěný altánek.
¤ Z kolika prken se skládá deska jeho stolu ? 10

 17,7 Přijeli jste na značenou křižovatku. Pokračujte rovně.

 18,8 ¤ Po pravé straně stojí modré autojeřáby. Co to je za značku a typ ? 20

· 20,8= Po levé straně je hospoda.
¤ Jaké pivo je uvedeno na jejím vývěsním štítě ? 10

Pokračujte po hlavní silnici.

 22,3= Přijeli jste na značenou křižovatku.
Odbočte do směru, kam ukazuje modrá šipka se součtem kilometrických údajů 15.

 22,9 Po pravé straně je dopravní značka označující křižovatku.
* U stromu za ní hledejte obálku č.2 s teoretickými otázkami. 10+30

Pokračujte po hlavní silnici.

 27,0 Značená křižovatka. Odbočte doleva.

 28,4 Jste v obci.
¤ Mají dnes oficiálně otevřeno sběrné suroviny ? 10

 28,9 Cesta se rozdvojuje. Pokračujte pravou částí.

 30,1 Vpravo od cesty se zpoza obzoru vynořil vysoký komín.
¤ Kolik vodorovných bílých pruhů je na něm vidět ? 10

 30,6 Vyjeli jste z obce. Po levé straně je sloup el. vedení.
¤ Jaké je na něm dole uvedeno číslo ? 10

¹ 32,2 Přijeli jste k hlavní silnici. Po pravé straně stojí autobusová zastávka.
* Za zastávkou hledejte obálku č.3 s teoretickými otázkami. 10+30
¤ Jakou barvu má hlavička panáčka na jednom z jejích označníků ? 10

Pokračujte směrem, kde je bílé zábradlí.

 34,8 Přijeli jste na okružní křižovatku.
Vydejte se po ní tím směrem, ve kterém je uvedeno město, z něhož dnes ráno vyjížděl cyklobus
na start tohoto závodu.

 35,3 Další okružní křižovatka.
Opusťte ji směrem, kde vidíte značku STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ a na křižovatce s touto
značkou pokračujte rovně.

 35,9 Vlevo odbočuje silnice, kam je zákaz vjezdu.
¤ Vozidla které firmy tam mohou vjet ? 10

Pokračujte dále rovně po hlavní silnici.

 37,3 Dojeli jste na okružní křižovatku.
Sjeďte z ní druhým výjezdem a bezprostředně za ním zahněte doprava na cyklistickou stezku.

 38,2 Cyklistická stezka končí. Sjeďte na silnici a pokračujte po ní.
¤ V jakou dobu smí v zóně, do které vjíždíte, stát autobusy ? 10

 39,0= Dojeli jste k okružní křižovatce. Pokračujte stále v témže směru (rovně).
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 39,5 Míjíte ukazatel s vyobrazenou parní lokomotivou.
Odbočte z hlavní silnice tam, kam ukazuje a hned za křižovatkou odbočte vpravo na cyklistickou
stezku a pokračujte po ní v původním směru.

º 39,8 Po levé straně je autobusové nádraží.
¤ Jaké číslo má stanoviště, ze kterého se lze dostat do zastávky "Úhošťany" ? 25

Pokračujte dále.

 40,0 Po pravé straně skončilo zelené zábradlí.
Sjeďte na silnici a pokračujte ve směru "Smuteční síň".

 40,4 Značená křižovatka. Pokračujte po hlavní silnici.

 43,2 Přejeli jste most přes železniční trať.
* Na konci svodidla za ním hledejte obálku č.4 s teoretickými otázkami. 10+30

 43,6 Vlevo odbočuje silnice.
¤ Jak daleko odtud má být rychlé občerstvení ? 10

» 49,4 Po pravé straně je vidět vodní plocha.
¤ Jaká instituce používá zelenobílou halu na jejím okraji ? 10

 51,7 Dojeli jste ke značce upozorňující na železniční přejezd.
* Zde hledejte obálku č.5 s teoretickými otázkami. 10+30
¤ Které zvíře je zmíněno na zadní straně značky ? 10

 51,9 Značená křižovatka. Odbočte doprava.

 55,6 Po pravé straně skončilo betonové zábradlí.
¤ Které vozidlo mohlo v právě projetém úseku zastavit ? 10

Pokračujte dále a na nejbližší křižovatce se vydejte do směru, kam ukazují žluté šipky.

 56,5= Po levé straně je poštovní schránka.
¤ Kdy bude vybrána ? 10

 56,7 Dojeli jste na značenou křižovatku. Odbočte doprava.

 57,0= Další křižovatka. Odbočte směrem "TOČENÉ LIMO".
¤ Jak se jmenuje hospoda za křižovatkou ? 10

 57,5= Dojeli jste k bráně kempu - zde je cíl 1.etapy.
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