
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 344
� časový limit je 7 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 2. etapy závodu

� 0,0 START
Od brány se vydejte cestou, kterou jste sem včera přijeli.

 0,4 Dojeli jste na křižovatku. Vydejte se po ní směrem, kde je vidět retardér.

 0,7 Značená křižovatka - pokračujte rovně.
¤ K jaké záchranné službě byste dojeli, kdybyste se otočili a jeli nazpátek ? 10

 3,1 Přijeli jste na křižovatku s hlavní silnicí. Po pravé straně se nachází betonový patník s kanálem.
* U něj hledejte obálku č.1 s teoretickými otázkami. 10+31

Na hlavní silnici pokračujte do směru, kde je vidět železniční přejezd.

 4,8 Po pravé straně je nádraží.
¤ Jak se jmenuje konečná ŽST, do které vede trať ve směru opačném, než jedete ? 10

 6,7 Dojeli jste na značenou křižovatku, kde dáváte přednost. Pokračujte rovně.

 9,4= Vpravo je autobusová zastávka a naproti ní hospoda.
¤ Jaký dopravní prostředek je vyobrazen v jejím štítě ? 10

� 12,2 Vjeli jste do obce. Na 1.značené křižovatce odbočte z hlavní silnice směrem, kterým ukazuje
žlutá tabulka se symbolem jízdního kola.

 12,7 Po pravé straně stojí zelená dopisní schránka.
¤ Jaké jméno je uvedeno pod jejím zámkem ? 10

 14,2 Vjeli jste do obce.
¤ Kolik paprsků má dřevěné kolo na štítě domu po levé straně ? 10

 15,6 Po pravé straně je vidět farma.
¤ Jaká ? 10

 16,0 Vpravo je hnědá bouda autobusové zastávky a za ní sloup s rozcestníkem.
* U něj hledejte obálku č.2 s teoretickými otázkami. 10+33

Pokračujte dále v původním směru.

� 19,1 Přijeli jste na značenou křižovatku.
¤ V jaké nadmořské výšce leží Šumburk ? 15

Pokračujte dále po hlavní silnici.

K293 TOUR 2008 1 2.etapa



 20,1 Značená křižovatka. Vydejte se směrem, do kterého ukazuje ukazatel s km údajem "4".

 22,2= Vjeli jste do obce.
¤ K čemu původně sloužila první zděná stavba za cedulí obce po pravé straně ? 15

 26,9 Před vjezdem do obce stojí vpravo zděná elektrárenská stavba.
¤ V jakém městě sídlí společnost, která je jejím vlastníkem ? 10

 27,1 Přijeli jste na soustavu křižovatek.
V její 1.části jeďte po hlavní silnici, ve druhé odbočte do směru, kterým ukazuje žlutá šipka s
číslicí 3001.

� 29,3 Po levé straně se nachází dřevěný altánek.
¤ Z kolika prken se skládá deska jeho stolu ? 10

 33,7 Přijeli jste k viaduktu.
¤ Jak maximálně vysoké vozidlo jím může projet ? 10

Za viaduktem pokračujte vpravo a následně odbočte na most.

 34,0= Přejeli jste most a dojeli k hl. silnici. Vydejte se po ní směrem, ve kterém je vidět hospoda.

� 36,4 Přijeli jste na značenou křižovatku v táhlé zatáčce.
Odbočte z hlavní silnice směrem, ve kterém je vidět dopravní značka "slepá ulice".

 36,6 Po levé straně se nachází soukromý pozemek.
¤ K čemu je naprosto nevhodný ? 10

 37,0 Po pravé straně je červenobílá závora.
* U ní hledejte obálku č.3 s teoretickými otázkami. 10+30

 37,7 Po pravé straně je parkoviště. Asfaltka, po které jedete, pokračuje do zákazu vjezdu. Vy z ní
však odbočte doleva.

 38,0 Po pravé straně vidíte hrad.
¤ Uveďte oba jeho používané názvy. 20

 38,3 Cesta se rozdvojuje.
Pokračujte v původním směru (mírně vlevo) a následně její levou větví.

 39,0 Projeli jste pastvinou a dojeli k asfaltce. Pokračujte po ní do kopce.

� 39,5 Přijeli jste k hlavní silnici. Pokračujte rovně.

 42,2 Přijeli jste do obce. Po pravé straně je malý plácek s hydrantem.
Odbočte ze silnice na cestu, která vede mezi hydrantem a kapličkou.

 42,5 Cesta se rozdvojuje - pokračujte levou větví.

 42,8 Po pravé straně je posed.
¤ Kolik příček má jeho žebřík ? 10

Cesta dál nevede. Otočte se, vraťte se zpět ke hlavní silnici a pokračujte po ní v původním směru
(doprava).

 44,2 Přijeli jste k hlavní silnici. Vydejte se po ní doprava.

 44,9 Před modrou šipkou odbočuje doprava panelová cesta. Vydejte se po ní.

 46,1 Dojeli jste na křižovatku. Pokračujte směrem, kde vidíte dopravní značku "semafory".

 46,9 Přijeli jste k hlavní silnici. Vydejte se po ní směrem, kde jsou vidět trpaslíci.
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 47,3 Po levé straně je růžovo-žlutý dům. Odbočte za ním vlevo.

 49,6 Po levé straně je sjezd do pole a za ním osamocená bříza.
* U ní hledejte obálku č.4 s teoretickými otázkami. 10+30

 50,6 Vyjeli jste z obce.
¤ Jaké číslo měl bílý dům před cedulí konce obce po pravé straně ? 10

 52,0 Přejeli jste most a dojeli k hlavní silnici.
Vydejte se po ní směrem, kde není vidět autobusová zastávka.

 53,2= Po pravé straně je hospoda.
¤ Co je napsáno na gáražových vratech naproti ní ? 10

 53,7= Po pravé straně je obchod s potravinami. Hned za ním zabočte doleva.
Po levé straně je hospoda - zde je cíl II.etapy.
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