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PRAVIDLA

Lze použít všechny dopravní prostředky v PID (vlaky, metro, 
autobusy, tramvaje, lanovky, přívozy), nelze použít žádné jiné 
(auta, kola, koloběžky, skejty, brusle, taxíky, šlapadla), a to ani 
živá (zejm. jsou zakázáni pštrosi, zebry pouze k přecházení).
Posádka se nesmí během závodu rozdělovat.
Je povoleno použít libovolné papírové i elektronické informač-
ní zdroje. Není povolen přítel na telefonu.
Od účastníků se očekává fair play místo hledání kliček v pravi-
dlech.
Cíl je v 16:30 u Topolů (zastávka Zelená). Za překročení časo-
vého limitu je bodový postih, který má především  demotivační 
charakter, tj. podstatné je být v cíli včas, nikoli kalkulovat s 
lovením kontrol šest hodin po limitu.

BODOVÁNÍ

Vítězem Souboje se stává ta posádka, která získá nejvíc bodů. 
Body lze získat dvěma způsoby:
1) navštívením některých z dvaceti kontrol
2) splněním některých z devíti úkolů
Není-li uvedeno jinak, každý úkol nebo kontrola se počítá 
maximálně jednou.
Při nesplnění časového limitu se odečítá v prvních pěti minu-
tách bod za každou započatou minutu, v dalších deseti minu-
tách tři body za minuty a dále pět bodů za minutu.

Návštěva kontroly se prokazuje zapsáním třímístného kódu ze 
samolepky, umístěného na kontrole (místo je upřesněno             
v zadání kontrol). Pokud nálepka náhodou chybí, tak se na 
kontrole vyfoťte.

Vše zapisujte do záznamového archu, pokud možno přehled-
ně, zjednodušíte tím vyhodnocení závodu.
�



Obelisk utonulých 
zákopníků
na ceduli s povolením 
vstupu na trávník

3

Střelecký ostrov
na lampě co nejblíže Národnímu 
divadlu

1

Objekt na fotografii vpravo 
na patě dopravní značky jižně 
objektu

2

Dopravní hřiště u vysočanské estakády
na podezdívce plotu nalevo od vrat4

Rybníček v parku Jezerka
na větvi vrby17

Kejřův mlýn
na tabuli zastavení č. 10 naučné stezky19

V ohybu 
schodů podle 
mapky vpravo
na lampě

5

Malešický park
na skružovité prolé-
začce v jižní části 
parku

6

Dolní konec schodů mezi ulicemi Vlnitá a Mezivrší
na zábradlí16

Stavba u Vltavy na 
historické fotografii
na dřevěném stavebním 
plotě vlevo

7

Křižovatka Pod Klaudiánkou x Hoffmanova
na dopravní značce8

Geopark Spořilov
na lavičce v africe10

Hodiny (světové a 
sluneční najednou) 
na fotografii 
vpravo
na zeleném sloupku 
směrem k zastávce 
bus

9

Bývalé Kino Ořechovka
na nástěnce kina

11

Horní stanice nejmladší pražské lanovky
na křížení s cestou v parku (na zábradlí) těsně pod stanicí

12

Park Františka Langera
oranžová poštovní schránka v horní části

15

Náměstí Josefa Machka
na šedivé poštovní schránce

20

Horní konec schodů mezi tramvajovými linkami 
11 a 13
na lampě

13

Mříž na vstupu do Františkánské zahrady od 
Jungmannova náměstí

14

Bývalá trolejbusová smyčka na historické foto-
grafii
na červené tabulce trolejbusové zastávky

18


