
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 350
• časový limit je 8 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod

Trasa 1. etapy závodu

À 0.0 START.
Vjeďte na silnici a jeďte po ní z kopce. Jeďte po hlavní silnici.

0.7 Přijeli jste na křižovatku, pokračujte z kopce.

Jedete podél vodního toku.
1.2-3.0 Jak se jmenuje? 10

3.1 Na křižovatce pokračujte směrem k babičce na dvorek.

3.4 Naproti rybníku je informační tabule. Přečtěte si ji a pokračujte po cestě
přes můstek se zeleným zábradlím.

3.8 Na rozcestí pokračujte ve směru značky, kde součet kilometrů je dělitelný sedmi.

4.0 U cesty je zbytek pomníčku. Co symbolizuje znak na přední straně podstavce? 15

4.2 Průhledem mezi stromy je za domy na horním konci obce vidět výrazný vrch.
Jak se jmenuje? 10

4.5 Přijeli jste na křižovatku s větší cestou. Nejezděte mezi domy.

5.0 Přijeli jste k odbočce turistického značení. Pokračujte rovně (uf…;)).
Podél cesty je několik tabulí s důležitými informacemi. Jsou pevně přichyceny 10
šrouby s matkami. Jaká je velikost šroubů?

6.1 Přijeli jste k veřejné telefonní stanici. Nedaleko za ní je u cesty Pieta. Za kamenem 20+20
hledejte obálku s úkoly.

6.2 Přijeli jste k silnici, pokračujte doleva.

Á 6.4 Vlevo je pramen, můžete zde doplnit tekutiny.
Pamatujete si, kdo může za to, že má pramen dost vody? Kdo vládne mrakům
a kdo věnoval pastýři Matěji Václavíkovi kouzelnou píšťalku? 10

8.2 Na křižovatce se vydejte směrem mezi domy.

11.7 Za tratí odbočte do směru, kde je vidět méně dopravních značek.

12.7 Přijeli jste na náves, dejte se doleva.
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12.8 Před pivnicí je venkovní sezení. Vyzkoušejte pevnost židliček a odpovězte na otázku,
jaké místní pivo se zde čepuje. 10
Vraťte se na náměstí a pokračujte dále na východ.

13.0 Jeďte směrem do hlavního města ČR.

13.2 Sjeďte na vedlejší cestu k těm, kdo hodně používají své nosy.

14.9 Jedete stále po hlavní silnici, nosy už vás nezajímají. Přejeli jste most.

Â 17.9 V obci je kaplička. Kdo je na fotografii uvnitř kapličky? 15

20.4 Vpravo je jez. K čemu slouží "schodiště" uprostřed? 10

21.6 Turistická značka odbočuje, ale vy pokračujete rovně.

23.8 Přijeli jste na rozcestí. Pokračujte po hrázi rybníka. Na opačnou stranu je zákaz
vjezdu mimo dopravní obsluhu a návštěvníky ŠVZ. Co znamená tato zkratka? 10

24.5 Pokračujte rovně.

25.2 Vlevo je hospoda.

28.3 Přejeli jste koleje. Pokračujte po hlavní silnici.

· 28.7 Vlevo je hospoda se zahrádkou. Zde obdržíte obálku s otázkami. 20+20
Pokračujte dále po stejné cestě.

29.0 Jeďte směrem na hřiště kopané.

29.2 Přijeli jste k památníku obětí. Kromě pozůstatků obětí pochodu smrti je na 10
žihelském hřbitově ještě něco velmi symbolického a pro naši historii důležitého,
co nepochází z blízkého okolí. Co je to?
Pokračujte dále ve stejném směru.

30.4 Doleva vede cesta kterou stráží závora. Překonejte překážku a jeďte po této cestě.

31.8 Přijeli jste na rozcestí. Pokračujte po cestě stoupající kolem pole.

33.0 Jeďte stále rovně přes pole.

33.5 Jste u sloupku s cedulkou "Zhušťovací bod". Podíváte-li se přes blízký okraj střechy
na jih (kousek vlevo od vodojemu), na obzoru uvidíte zříceninu hradu založeného
Karlem IV. Jak se kdysi pevný hrad jmenuje? 15

33.8 Vydejte se po silnici doleva.

37.3 Jeďte ve směru vyššího kilometrového údaje.

37.6 U křížku hledejte obálku s úkoly. 20+20

39.8 Jeďte ve směru vyššího součtu kilometrů.

40.2 Pokračujte rovně.

¸ 42.9 Na rozcestníku je spousta čísel. Které z nich je nejvyšší? 10
vydejte se po silnici, která se v zimě neudržuje.

44.2 Pokračujte rovně.
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47.2 Co točí u Hrabovských? 15
Na křižovatce pokračujte z kopce.

¹ 50.5 Jeďte směrem k nejbližší autobusové zastávce.

50.6 Odbočte doleva.

51.2 U požární nádrže zabočte doprava.

51.5 Držte se vlevo.

51.7 Kdo je provozovatelem domku po levé straně? 10

54.4 Kdo dodává turistické značení? 10
Pokračujte po zelené značce směr "(BUS)"

56.3 Zabočte doprava (do kopce).

º 59.3 Přijeli jste na křižovatku. U stromu s ptačí budou hledejte obálku s otázkami. 20+20
Pokračujte po asfaltové cestě ve stejném směru (kolem ptačí budky).

60.8 Jeďte rovně.

60.9 Přijeli jste k hlavní silnici. Jeďte proti směru oranžové šipky.

62.2 Odbočte doprava.

62.4 Vlevo od cesty (cca 50m) je velké mraveniště. Spočítejte všechny mravence. 20

64.3 Odbočte doprava.

64.5 Přijeli jste k bráně objektu. Vjeďte do ní.

» 64.6 CÍL 1. ETAPY
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