
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, ke kterému je v textu kontrolní otázka, sloužící jako důkaz o projetí

stanovištěm; číslo udává body za její správné zodpovězení
• značka * označuje místo, kde je schována obálka s teoretickými otázkami; číslo udává body za správné

zodpovězení otázek
• značka ´ označuje místo, kde se plní zvláštní úkol, jehož zadání se dozvíte až na tomto místě
• značka M označuje stanoviště, v jehož blízkosti se nachází restaurace nebo jiná možnost občerstvení
• maximální možný počet bodů je 430
• časový limit je 8 hodin; za každou minutu po vypršení limitu se odečítá jeden bod
• čas závodění jednotlivých skupin končí, pokud jsou v místě cíle všichni závodníci příslušného družstva

a družstvo odevzdalo vyplněný formulář na odpovědi

Trasa 2. etapy závodu

0.0 START.
Vyjeďte z kempu a vydejte se po cestě, kterou jste včera přijeli, v opačném směru.

1.7 Na křižovatce za koncem obce odbočte doprava.

3.3 Za mostkem se zeleným zábradlím sjeďte vlevo na štěrkovou cestu.

3.6 K jakému účelu původně sloužila budova po levé straně? 10

3.9 Na křižovatce, kde dáváte přednost, jeďte do kopce a následně po hlavní silnici.

6.1 Po pravé straně je monstrózní sloup elektrického vedení. Jaké má číslo? 10
Na značené křižovatce za ním odbočte doleva na asfaltku s horším povrchem.

7.8 Projíždíte obcí. Ve kterém roce zde bylo založeno hasičstvo? 10

9.6 Na křižovatce v obci pokračujte rovně.

14.0 Dojeli jste k hlavní silnici. Vydejte se po ní ve směru, kde vidíte autobusovou zastávku 40
s čekárnou. Za čekárnou hledejte obálku č. 1 s teoretickými otázkami.

16.0 Na značené křižovatce v obci, kde dáváte přednost, zahněte doleva.

16.7 Po levé straně je benzínová pumpa. Jakou má provozní dobu? 10

18.4 Na značené křižovatce za autobusovou zastávkou jeďte směrem, do kterého je
na modrém ukazateli uvedeno více cílů.

19.2 Na značené křižovatce opusťte hlavní silnici směrem, kam ukazuje hnědá šipka.

20.4 Projíždíte obcí. V jaké je dle v ní se nacházejícího ukazatele, nadmořské výšce? 10

22.1 Na značené křižovatce, kde dáváte přednost, se vydejte směrem, do kterého
ukazuje šipka pod cedulí PRODEJ MEDU.

23.0 Na křižovatce pokračujte po hlavní silnici (vlevo).
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24.3 Sjeli jste z kopce. Po levé straně se nacházejí dvě informační tabule. Co je na jedné 10
z nich za brouka?

25.5 Po levé straně je označník autobusové zastávky. U dřevěného sloupku za ním hledejte 40
obálku č. 2 s teoretickými otázkami.

27.5 Přijeli jste do obce. Za autobusovou zastávkou po pravé straně vám pořadatelé 100
zadají soutěžní úkol.

31.2 Na křižovatce se stopkou pokračujte rovně.

31.4 Jakou planetu můžete objevit v knihobudce? 10

31.7 Na kruhovém objezdu jeďte ve směru, kde vidíte budovu pekařství a dále pokračujte
po hlavní silnici k bílému ukazateli s kilometrickým údajem "6".

34.0 Jakou komoditu prodávají v obci, která vás tu vítá? 10

34.7 Obcí projeďte stále po hlavní silnici.
10

37.4 Přejeli jste most. Přes co?

41.0 Přijeli jste do obce. Jaká je zde doporučená rychlost? 10

41.4 Na značené křižovatce sjeďte z hlavní silnice k budově restaurace (bohužel zavřené) a
hned za restaurací odbočte vpravo (případný přenosný zákaz vjezdu ignorujte).

43.3 Obcí projeďte po hlavní silnici. V jaké zóně místní integrované dopravy se nachází? 10

44.4 Přijeli jste na křižovatku, kde dáváte přednost v jízdě. Vydejte se do směru, ve kterém
vidíte modrý ukazatel s číslem "1" a následně odbočte tam, kam ukazuje.

45.2 Pokračujte po hlavní silnici.

45.9 Po levé straně je řetěz s cedulí označující majetek obce. Na jeho úrovni odbočte 
M z asfaltky doprava na nezpevněnou cestu a pokračujte po ní. Než to uděláte,

doporučujeme sundat tachometry a jet dále po asfaltce cca 700 metrů, kde se nachází
vynikající hospoda se zahrádkou a náležitě se v ní občerstvit!

46.6 Sjeli jste kopec a dojeli na křižovatku nezpevněných cest u rekreačních chatek.
Vydejte se směrem, kde vidíte plastový silniční patník.

46.9 Přijeli jste k železné lávce. Přejděte ji a za ní pokračujte po pěšině, která se záhy změní
v širší cestu.

47.0 Po levé straně je rozcestník. V jaké nadmořské výšce? Pokračujte rovně. 10

47.2 Dojeli jste na křižovatku cest. Vydejte se do kopce.

48.0 Vjeli jste do obydlené oblasti, cesta se mění na asfaltku. Pokračujte po ní stále rovně.
 

48.5 Přijeli jste na křižovatku, kde dáváte přednost. Vydejte se směrem, kde nevidíte
autobusovou zastávku.
Kolik zaplatí dítě, chce-li si projít farmářskou stezku? 10

48.6 Před zelenou trafostanicí odbočte doleva a pokračujte po cestě podél barevného plotu.

48.8 Asfaltka přechází v nezpevněnou cestu. U sloupu elektrického vedení po pravé straně 40
hledejte obálku č. 3 s teoretickými otázkami.
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49.0 Před odpočívadlem s lavičkou a bílým sloupem odbočte ve směru červené šipky.

50.0 Vjeli jste do lesa. Pokračujte rovně.

50.4 Po pravé straně je posed. Kolik příček má jeho žebřík? 10
Warning: nelezte dovnitř, je v něm monstrózní vosí hnízdo. Obydlené.

51.1 Přes cestu je závora a za ní se nachází hlavní silnice. Vydjete se po ní z kopce.
 

51.7 Po pravé straně je strom s červenou šipkou. Sjeďte ze silnice ve směru šipky na pěšinu
a pokračujte po ní - nejdříve lesem, poté při okraji pole.

52.6 Po pravé straně je posed opřený o strom. O jaký? 10

53.2 Dojeli jste na asfaltku a poté na křižovatku, kde dáváte přednost. 
Vydejte se směrem, kde je na silnici napsáno "HVĚZDA".

53.4 Odbočte ze silnice směrem na okrasné zahradnictví.

53.7 Po levé straně je sloup el. vedení. U něj hledejte obálku č. 4 s teoretickými otázkami. 40

55.0 Na křižovatce v obci odbočte do slepé ulice k autobusové zastávce.

56.4 Přijeli jste do obce. Jaké č.p. má zahradnictví? 10
Odbočte z asfaltky na štěrkovou cestu, která vede podél kontejnerů na tříděný odpad
a následně odbočte vlevo dle žluté tabulky s jízdním kolem, projeďte kolem závory a
pokračujte rovně.

57.3 Na křižovatce poblíž červenobílé věže pokračujte rovně.

57.8 Na křižovatce cest pokračujte ve směru žluté tabulky s jízdním kolem.

58.5 Přijeli jste na velkou křižovatku asfaltových cest. Vydejte se dolů do obce.

59.5 Na křižovatce uprostřed obce, kde dáváte přednost, pokračujte rovně.

60.1 Hlavní silnice se stáčí doleva, vy pokračujte rovně.
Kam ukazuje hnědá šipka za křižovatkou? 10

60.3 Projeli jste pod mostem, pokračujte rovně.

60.9 M Odbočte doleva ve směru modré šipky. Po pravé straně je občerstvení, zde je 
CÍL 2. etapy.
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