
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 400
• 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 cestě k bráně, z ní se vydejte SZ směrem (pomůže vám modrá značka).

0.7 Vlevo je zelený plot. Proč je za něj vstup zakázán? 10

1.3 Pokračujte rovně.

2.4 Přijeli jste na rozcestí. Vlevo stojí turistický kilometrovník, za ním je strom s více 10
ptačími budkami. Kolik jich na stromě je?
Pokračujte rovně.

2.5 Asfaltová cesta se stáčí doleva, proti vám je pomníček. Odbočte doprava.

3.5 Pokračujte k informační tabuli. Přečtěte si zajímavé informace o vsi,
do které za chvíli vjedete.
Která města jsou součástí mikroregionu Slavkovský les? 10

3.9 Přijeli jste k asfaltové silnici. Pokračujte po ní směrem z kopce.

6.1 Vlevo je malý pomníček. Z kolika kusů dřeva je ohrádka kolem něj? 10

7.1 Projíždíte vesnicí stále po hlavní silnici. U křižovatky stojí několik soch.

8.0 Na křižovatce pokračujte podél dřevěné ohrady.

À 8.9 Přijeli jste k vysokému telekomunikačnímu zařízení. Jaký má příkon? 15
Pokračujte tam, kde není zákaz vjezdu.

9.1 Přijeli jste na křižovatku. Vydejte se z kopce.

9.4 Na křižovatce se vydejte směrem do přírodního parku.

9.8 Vlevo je malý dřevěný můstek. Vydejte se přes něj a pokračujte až na konec
turistického značení.

10.1 Zde dostanete obálku s otázkami. 20+20
Vraťte se zpět stejnou cestou.

10.4 Za můstkem se dejte doprava. Jak se jmenuje blízký rybník? 10

10.8 Pokračujte po hlavní silnici směrem ve kterém je vidět žlutý kostel.
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12.2 Pokračujte rovně.

12.6 Přijeli jste k hospodě. Před vchodem stojí kolem sv. Michaela čtyři svatí. 15
Znáte jejich česká jména?
Pokračujte po cestě, kterou stráží sv. Vendelín a sv. Florián.

12.9 Zatočte prudce doprava do kopce.

Á 13.9 Pokračujte rovně, po červené značce.

15.0 Cesta se lepší, na této i dalších křižovatkách pokračujte rovně.

17.3 Vyjeli jste z lesa, jste u rozcestníku. Před vámi vlevo je táhlý kopec.
Jak se jmenuje? 10

17.9 Jste u rozcestníku. Jaký je průměrný sklon cesty mezi
minulým a tímto rozcestníkem? 10

18.8 Přijeli jste do obce, pokračujte rovně.

19.0 Na křižovatce pokračujte pod bílou stavbou.

19.1 Jste u významného památkového objektu. Kolik hodin má mít letos otevřeno? 15
Vyražte směrem do kopce a na hlavní slinici odbočte doleva.

19.7 Vpravo je kaplička. U ní hledejte obálku s otázkami. 20+20

20.1 Jeďte přes most.

21.8 Pokračujte rovně.

Â 23.9 Odbočte do slepé ulice.

25.2 Jste u pomníčku. Přes údolí vidíte žlutý kostel. Určete jeho azimut. 15

26.7 Odbočte směrem do lesa.

27.3 Pokračujte po hlavní silnici.

27.6 Pokračujte po hlavní silnici.

29.2 Na křižovatce se zrcadlem jeďte směrem kam ukazuje cedule s více písmeny.

29.5 Jeďte ve směru menšího součtu kilometrů.

31.4 Přijeli jste na křižovatku. Před vámi je hospoda, na návsi informační tabule.
Vydejte se směrem, kde název obce může být i rozkazovacím způsobem.

· 33.2 Přijeli jste na rozhraní dvou krajů. U značky hledejte obálku s úkoly. 20+20

34.3 Přijeli jste na křižovatku, pokračujte za rozkazovacím způsobem.

34.6 Přijeli jste na náves. Po levé straně je malý větrný mlýn. Vlajka kterého 15
evropského státu má stejné barvy jako listy tohoto mlýnu?
Pokračujte kolem požární nádrže a mysliveckého klubu.

35.7 Vpravo je rybník, na jehož břehu je velká kovová konstrukce. Na ní hledejte
obálku s otázkami. 20+20

35.9 Projíždíte kolem chátrajícího domu. Kdo je tu hostem? 10
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37.0 Přijeli jste na křižovatku. Pokračujte směrem do Karlovarského kraje.

39.1 V obci pokračujte kolem růžového domu se satelitem po hlavní cestě.

40.7 Přejíždíte trať. Odkud se počítá kilometráž této trati? 15

¸ 41.7 Na křižovatce jeďte ve směru nejvyššího kilometrového údaje.
Bonusová otázka - není vám na značce něco divného? +   :-)

46.8 Vpravo je kostel. V jeho blízkosti najděte informaci, kolik zdejších rodáků
zemřelo v 1. sv. válce. 10
Pokračujte kolem jižní strany kostela.

47.0 Na křižovatce se vydejte směrem z kopce.

47.4 Vlevo míjíte potraviny. Co je pravá chuť přátelství? 10

48.4 Pokračujte po hlavní silnici.

50.0 Pokračujte po hlavní silnici.

50.1 Jeďte ve směru jiného nebezpečí a nerovnosti vozovky.

50.6 Vpravo je rybník. Pokud jste si mysleli, že letos nebudete počítat, mýlili jste se.
Kolik šroubů je použito k připevnění dřevěných fošen na hrázi rybníka? 10

52.9 U křížku hledejte poslední obálku s otázkami. 20+20

54.9 Přejeli jste koleje, za nimi odbočte doprava.

55.0 Cíl je tam, kde je pravá chuť přátelství :)
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