
ITINERÁ Ř  „LÁZE ŇSKÉ  EXPEDICE 2013“ 
 

I.Etapa „Za krásami Chodska“ 
  
     Dostáváte do ruky itinerář dnešních závodů, (chcete-li), nebo orientačně 
„turistické expedice“. Zároveň bych vám chtěl doporučit zastavení na 
nějakém pěkném místě k prohlídce i odpočinku, na oběd či svačinku. Ur čitě 
ho tam najdete.  
     Dnešní etapa měří bez „kufrování“ cca 31,5 km. Budete se pohybovat 
kolem kempu ve vzdálenosti cca 8 km, kdo nezvládne celou etapu, může si ji 
zkrátit a vrátit se nejkratší cestou do kempu. Etapa není limitována časem. 
Startuje se, jak kdo chce po rozdání itineráře. Přijet byste měli do večeře 
(cca 19,00 hod.). Po dojezdu odevzdejte vyplněné a podepsané testy a 
itineráře.  
 
SK = samoobslužná kontrola 
A    = asfaltka 
306    =  označení cyklotras (každá cyklotrasa má své číslo) 
Správná odpověď v SK i v otázce testu = 50 bodů 
 
     Pořádně si vše přečtěte a prostudujte!! Nepospíchejte v testech ani na 
kole! V případě závažných problémů volejte tel. č. 603 119 332. V případě 
problémů volejte na lampárnu. 
 
      Přejeme vám pěkné zážitky. 

 
 

0,00 km       Vyjíždíš od brány kempu Babylon.  
 
0,28 km       Přijedeš k hlavní a dáš se doleva po cyklostezce.  
 
0,50 km       Křižovatka, doleva po žluté turistické.     
  
SK1            Jakou rozlohu má Babylonský rybník? 
 
 
 
1,50 km      Za závorou se dej doprava po polňačce, jedeš mezi chatkami, nikam  
                   neodbočuj. 
 
2,00 km     Dáš se doleva po A. 
 



SK2           Napiš čp. domu, který máš přímo před sebou? 
 
 
2,30 km     U křížku se dej doprava po žluté. 
 
 
3,00 km     Jeď stále po pěšině po žluté (železniční trať). Jeď kolem jezírka                  
                   stále po žluté. 
 
3,6  km     Přejíždíš stavidlo rybníka, stále po žluté.  
 
SK3          Kdo je na plaketě pod pohárem (panákem)? 
 
 
                  Jedeš rovně po hlavní silnici. Za rohem výborný restaurant  
                  U Svatého Jána ****. Doporučuje Michelin  a Kamilovo břicho taky.  
                  Jinak pokračuješ po hlavní silnici k Lamingerovu sídlu. 
 
4,00 km     Po červené doprava. 
 
SK4           Na jakou stezku odbočuješ a z jakého je roku? 
 
 
                   Jeď stále po červené přes louku do lesa nahoru. 
 
5,10 km     Přijel jsi na šotolinovou vrstevnici, pokračuj po červené doprava. 
 
SK5            Kterýpak to nerost lesklý vkomponován  je do cesty?   
 
 
5,30 km     Sjedeš z červené tím, že nesjedeš z cesty. Pokračuj přímo za nosem.      
 
5,50 km     Přijel jsi na asfaltku, dej se nahoru doleva.  
 
6,00 km     Jeď až na vrchol. 
 
6,30 km     Jsi na vrcholu. 
 
SK6           Proč stál Kozina na stráži? 
 
 
 
                  Opouštíš Kozinu po žluté kolem veřejných záchodků.  



6,50 km     Jeď podél meze po žluté do lesíka. Stále hlídej žlutou, jedeš přes          
                  louku do lesa naproti. Pokračuj pořád po žluté.  
 
7,70 km     Stále po žluté dolů lesem. POZOR na děti, težký terén!!! 
 
8,50 km     Přijel jsi ke kostelíku. 
 
SK7          Co o sobě tvrdí atlet na křížku? 
 
 
 
 
                 Kdo potřebuje doplnit vodu, tak je v altánu pod kostelíkem.Voda je            
                 Léčivá - viz průvodní tabule. Dále pokračuj lesem po modré. 
 
9,70 km    Stále po modré (modrá je dobrá). 
 
10,00 km   Přijel jsi na hlavní asfaltku. POZOR, pojedeš po ní doleva cca 600m  
                  a posléze doprava na asfaltovou cyklostezku č. 2287. Po ní pokračuj 
                  v jízdě. 
 
13,4 km    
SK8           Do jaké obce jsi přijel? 
 
 
                   Přijel jsi na stopku a pokračuj po cyklostezce.  
 
15,50 km    Bacha, přejíždíš hlavní silnici a pokračuješ po cyklostezce.  
 
16,10 km    Pokračuj po cyklostezce doprava. 
 
16,90 km    Stále po cyklostezce. 
 
17,10 km    Cyklotrasa končí, pokračuj po hlavní silnici po žluté. 
 
18,40 km    Na křižovatce zatoč doleva a pokračuj ve směru na vysílač, drž se  
                   žluté. 
 
20,00 km    Jsi u vysílače.  
 
SK9           Jaká je nejvyšší hora a jak je k ní daleko? 
 
 



                  Posléze pokračuj dolů po žluté turistické značce.  
 
20,80 km   Dojel jsi na A, dej se doleva kolem křížku.  Přes Domažlice stále po  
                  žluté.  
 
22,10 km   POZOR, dojel jsi ke světelné křižovatce. Přejeď ji rovně a drž se  
                  žluté až na náměstí. Prohlédni si historické náměstí, případně  
                  vystoupej na šikmou věž. 
 
SK10        Kdo udělal sochy nad portálem a v kterém roce? 
 
 
 
                     Dále pokračuj k dolní věži. 
 
22,80 km     Projel jsi náměstí a branou až ke stopce. Dej se doprava. 
 
23,00 km     U hasičárny najeď na cyklostezku č. 3.  
                     Na kruháči rovně, stále po cyklotrase č. 3. 
                     Po cestě potkáš dvě dobré hospody, které vaří. 
 
23,90 km     Přejeď mostek a pokračuj po 3 podél potoka. 
 
26,20 km     Stále rovně podél osvětlení. 
 
27,1 km      Doleva po cyklostezce na Babylon. 
 
28,60 km    Opouštíš cyklostezku č. 3 a jedeš rovně na Babylon, (cestou doprava   
                   se podívej na vodní dílko, potůček teče po mostě). 
 
29,9, km    Stále lesňačkou po 3a přes kanál.  
 
30,60 km   Po hrázi k hlavní silnici.  
 
30,80 km   POZOR, přejeď hlavní po přechodu a dej se doleva po cyklostezce  
                  do kempu. 
 
31,5 km     Jsi v cíli. 
 
                Odevzdej rozhodčím podepsaný a vyplněný itinerář a pospíchej na  
                večeři. 
 
                Sportu zdar a cyklistice obzvlášť!!! 


