
Základní poučení

• není-li v textu uveden směr, vede trasa po hlavní silnici; pokud jedete po vedlejší silnici nebo křižovatka
není nijak značena, 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 360
• 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 asfaltce do kopce.

1.3 Přijeli jste na křižovatku, kde dáváte přednost. Pokračujte do kopce.

3.3 Značená křižovatka v obci.
Jaký letopočet je uvedený na domě č. 42? 10
Pokračujte po hlavní silnici.

4.6 Vpravo je osamocený strom a posed.
Co je to za strom? 10

5.9 = Vpravo je autobusová zastávka a hospoda.
Jakou barvu mají dresy zdejších fotbalistů? 15

À 8.4 Přijeli jste do obce. Pokračujte po hlavní silnici.

8.9 Míjíte ceduli konce obce.
V jakém roce byla tato cedule vyrobena? 15

10.0 Silnici lemují po obou stranách krátká zábradlí.
U pravého zábradlí hledejte obálku č. 1 s teoretickými otázkami. 10+20

10.5 U autobusových zastávek odbočte doleva na cestu a pokračujte ke žluté cedulce se symbolem
kola.

11.0 Po pravé straně je posed se skleněnými okénky a po 100 m se cesta rozdvojuje.
Pokračujte k závoře - stále po stejném typu cesty.

11.6 Projeli jste levotočivou zatáčku a 100 m za ní následuje odbočka doleva.
Vy ale pokračujte stále po stejném typu cesty.

12.3 Vlevo je vykácený palouk a cesta se rozdvojuje. Pokračujte tou pravou.

12.5 Přijeli jste na asfaltku. Pokračujte rovně.

12.7 Vpravo je feromonový kůrovcový lapač.
Jaké má evidenční číslo? 10

Á 14.2 Přijeli jste na silnici. Vydejte se směrem k ceduli konce obce.
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15.8 Míjíte značku dvojitá zatáčka a vlevo je červeno-bíle pruhovaný sloupek s cedulkou.
Co je na ní kromě slov „poškození se trestá“ ještě napsáno? 10

17.0 Přejeli jste most a po 100 m odbočuje doprava cesta, u které je rozcestník a informační tabule.
Jak se jmenuje zastávka č. 2? 15

19.3 Vpravo je vysoký sloup elektrického vedení.
Jaké má číslo? 10

Â 20.3 Přijeli jste na křižovatku, kde dáváte přednost.
Pokračujte směrem, do kterého je na směrových ukazatelích před křižovatkou jen jeden cíl
s číslem 6.

22.0 V obci jste dojeli k autobusové zastávce.
Kolik nejvíce kilometrů se lze z této zastávky svézt autobusem bez přestupu podle jízdních řádů
zde vyvěšených? 15

22.2 Na křižovatce za koncem obce pokračujte rovně a následně tam, kam nesmějí traktory.

22.5 Vlevo je kamenný pomníček a lavička.
Zde dostanete zadání otázek (úkolů) z obálky č. 2 ústně. 0+30

23.3 Před zákazem vjezdu traktorům a nákladním vozidlům odbočte tam, kam ukazuje směrovka
s nápisem „K PARKU“.

23.8 Přijeli jste na křižovatku, kde dáváte přednost.
Pokračujte rovně do zákazu vjezdu.

24.2 Další křižovatka, kde dáváte přednost, u které je velká cedule s nápisy „KAVÁRNA PENZION“.
Pokračujte rovně.

24.4 = Vlevo je pizzerie.
Jakou zde čepují značku piva? 10

25.1 Křižovatka. Pokračujte po stezce pro chodce a cyklisty.

25.7 Stezka pro chodce a cyklisty skončila a přijeli jste na asfaltku. Pokračujte dále.

· 27.9 Přijeli jste do obce. Po levé straně je památný strom a za ním dlouhý plot, končící u auto-
busové zastávky.
Kolik má tento plot na straně podél silnice svislých dřevěných příček? 15

29.8 Přijeli jste do obce.
Na značené křižovatce pokračujte směrem, do kterého je na ukazatelích před křižovatkou jen
jeden cíl.

31.9 Přijeli jste do obce a za domem č. E8 je odbočka na cestu a u ní kamenný pomník.
Kde zemřel Anton Benedikt? 15
Opusťte asfaltku a pokračujte po odbočující cestě.

32.3 Projeli jste závorou. Pokračujte dále.

33.3 Vpravo je hned u cesty posed.
Kolik příček má žebřík na posed? 10
Pozor - v následujícím klesání bude další závora!

34.2 Přijeli jste na asfaltku a těsně před tím minuli žluté cedule.
U těchto cedulí hledejte obálku č. 3 s teoretickými otázkami. 10+20
Vydejte se po asfaltce do kopce.
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35.0 Přijeli jste do obce a následně na křižovatku, kde dáváte přednost. Pokračujte k rybníčku.
Jaký letopočet je uveden na domě č. 3? 10

¸ 37.0 Vpravo je vysoký sloup elektrického vedení s číslem 93.
Jaké číslo má sloup po levé straně? 15

37.8 = Přijeli jste na křižovatku, kde dáváte přednost a před kterou jsou na modrých cedulích 2 cíle.
Pokračujte do cíle, který má kratší název, a dále po hlavní silnici (případně po místy souběžné
stezce pro cyklisty).

40.0 = Na křižovatce u kostela pokračujte stále po hlavní silnici.
Jak se jmenuje zdejší náměstí? 10

40.6 Vyjeli jste z obce a dojeli na značenou křižovatku.
Vydejte se směrem, do kterého je na směrových ukazatelích před křižovatkou součet
kilometrických údajů 19.

44.6 Vpravo jste minuli rybník a dojeli ke kamennému pomníčku.
U něj hledejte obálku č. 4 s teoretickými otázkami. 10+20
Co je kromě slov „poškození se trestá“ ještě napsáno na cedulkách na červeno-bíle pruhovaných
sloupcích u pomníčku? 10

¹ 46.2 V obci jste přijeli na křižovatku, u které je pošta.
Kolik hodin týdně je tato pošta otevřena? 15
Pokračujte kolem budovy s nápisem „HOSTINEC“.

48.4 V obci jste přijeli na značenou křižovatku.
Pokračujte směrem k poštovní schránce a od ní kolem domu č. 11.

49.5 Asfaltka se změnila v kamenitou cestu. Pokračujte dále.

49.8 Po levé straně je posed.
Kolik prken tvoří střechu posedu? 10

51.5 Křižovatka cest. Pokračujte stále po stejném typu cesty.

52.1 Vlevo je na palouku zelený posed a vpravo je feromonový kůrovcový lapač.
Jaké je telefonní číslo (na pevnou linku) do firmy, která tento lapač dodala? 10

53.3 Přijeli jste k silnici. Vydejte se po ní směrem k velké modré ceduli.

55.1 U květinářství odbočuje hlavní silnice doprava, vy ale odbočte doleva.

º 55.2 = CÍL - Toužim, náměstí.
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