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Odpověď na kontrolní otázku

Název posádky:

ČasA/B

SOUBOJ S MHD
7. ÚNORA 2015

15

Pravidla hry “Souboj s MHD” 2015

Základní pravidla
Základním pravidlem soutěže je fair play - pravidla nejsou sestavována úzkostlivě 
jako neprůstřelná, aby nebyl znehodnocen zážitek ze hry; počítáme s maximální 
poctivostí všech soutěžících.
K přesunům mezi kontrolami lze použít libovolné prostředky hromadné dopravy 
(zejm. tramvaje, autobusy, metro, lanovky, přívozy) anebo vlastní nohy. Je 
zakázáno používat libovolné individuální (nebo neveřejné) dopravní prostředky, 
jako taxíky, auta, kola, koloběžky, brusle, koně a podobně. Posádka se pohybuje 
vždy pohromadě, není možné se rozdělovat.

Informační zdroje
Jako informační zdroje lze použít knihovny, kolemjdoucí, informační centra apod. 
Je povoleno využít veřejně dostupné telefonické informace (Pražská informační 
služba), naopak je zakázáno používat přítele na telefonu. 
Je dovoleno používat službu vyhledání spojení, jak na infolinkách, tak i v infocen-
trech, samoobslužných kioscích, na internetu.
Jsou povoleny papírové i elektronické mapy (GPS navigace, mapy v tabletu, 
telefonu či jiné pomůcky.) 
Používání internetu je zakázáno, jedinou výjimku tvoří vyhledávání spojení. 
Výslovně varujeme před užíváním služby typu Streetview. Při zjištění použití 
některé z těchto služeb bude posádka diskvalifikována. Stejně tak jsou zakázány 
obecné vyhledávače — například googlování toho, kde je “tramvajová smyčka 
Královka” je zakázané.
Povolené/zakázané informační zdroje chápejte tak, že závod má prověřit znalost 
Prahy a jednotlivých míst, památek, objektů, jakož i sítě hromadné dopravy. 
Nepoužívejte takové technické prostředky, které by vás v tomto ohledu 
zvýhodňovaly před ostatními.
Pokud máte pocit, že je použití dané věci či služby sporné, tak je s největší 
pravděpodobností zakázaná.

Kontroly
U každé kontroly si můžete vybrat, jestli ji chcete plnit na úrovni A (tzv. vrcholová) 
anebo úrovni B (tzv. průjezdní nebo fotografická). Kategorie A je za vyšší počet 
bodů, ovšem znamená také vyšší časovou náročnost.
Není samozřejmě možné plnit kategorii A i B, počítá se jen jedna. Některé 
kontroly mají v kategorii B variantu průjezdní, jiné variantu fotografická, několik 
kontrol kategorii B nemá vůbec. Jaké kategorie a v jaké variantě lze u dané 
kontroly plnit je vždy výslovně uvedeno v zadání.  Nelze tedy například 
předpokládat, že všechny kontroly umožňují splnění ve variantě fotografická.

Kategorie A — vrcholová 
Pro získání kontroly v této kategorii je nutné správně odpovědět na kontrolní 
otázku. Odpověď nelze zjistit bez vystoupení z dopravního prostředku a 
pravděpodobně ani v rámci rychlého vystoupení + nastoupení.

Kategorie B — průjezdní
Pro získání kontroly v této kategorii je nutné správně odpovědět na kontrolní 
otázku. Odpověď je zpravidla možné zjistit bez opuštění dopravního prostředku.

Kategorie B — fotografická
Pro získání této kontroly je nutné pořídit fotografii alespoň jednoho člena posádky 
na zastávce MHD, která je vzdušnou čarou nejblíže ke kontrole v kategorii 
vrcholová (v některých případech je v zadání výslovně uvedeno, že se např. jedná 
o zastávku autobusu). Fotografie musí být jasně průkazná.

Pro ověření, že jste na kontrole skutečně byli, napiště odpověď ( v případě 
kategorie fotografická název zastávky) do záznamového archu do řádku s číslem 
odpovídajícím číslu kontroly — nepište, prosím, kontroly v pořadí navštívení. 
Zapište také čas návštěvy kontroly. 

Bodování
Každá kontrola je za počet bodů uvedený v zadání. Body posádka získává za 
úspěšné navštívení kontroly a zodpovězení kontrolní otázky v případě kategorií 
vrcholová a průjezdní, nebo za pořízení fotografie minimálně jednoho člena 
posádky na zastávce, která je vzdušnou čarou nejblíže ke kontrole v kategorii 
vrcholová. Body z jednotlivých kategorií se nesčítají, na jedné kontrole lze tedy 
získat body vždy pouze z jedné kategorie. 
Při překročení časového limitu se strhává půl bodu za každou započatou minutu 
po limitu. Za předčasný příchod žádný bonus není, nicméně v případě bodové 
shody mezi dvěma posádkami vyhrává posádka, která do cíle dorazila dříve.
Při překročení časového limitu o více než 22 a půl minuty je posádka diskvalifik-
ována.
Kritéria pro umístění jsou tedy následující, v tomto pořadí: 1) počet bodů, 2) čas.

Cíl
Cíl hry je v 16.00 v restauraci U Topolů (zastávka Zelená). Postih za nesplnění 
časového limitu viz výše. Vyhlášení výsledků proběhne bezprostředně po vyhod-
nocení. 

Kontakt
V případě, že se posádka rozhodne odstoupit, dejte nám vědět. 776 059 005 
(Moskyt) nebo 737 370 617 (Pupoun). Zprávy, fotky a solby pro potěchu 
pořadatelů z toho, kde jste se to zase ztratili, jsou v průběhu závodu vítány.

Při návštěvě každé kontroly, prosím, zapisujte čas návštěvy  a splněnou variantu (A/B). 
Zapisujte do řádku pro příslušné číslo kontroly, nikoli v pořadí navštívení.



Ve kterých čtyřech 
jazycích jsou tyto 
tabulky na koncích 
mostu?

A vrcholová (3 b)

Kolik je sloupů 
trolejového vedení 
mezi kolejemi?

Nejbližší zastávka MHD.

B průjezdní (1 b)

013 / 1 b

Kolik schodů vede ke vchodu do fitness klubu?A vrcholová (2 b)

022 bZastávka Přívozní
Jaká jména jsou na poštovní 
schránce na bráně JV od objektu?

A vrcholová (3 b)

B A
B

fotografická (1 b)

033 / 1 b

Nejbližší autobusová zastávka.

Jakou barvu má odpadkový koš vlevo od vyhlídky?
vrcholová (5 b)

fotografická (3 b)

B Jakou barvu má zábradlí na mostě přes železniční trať?
průjezdní (3 b)

055 / 3 b

Kdy se vybírá poštovní schránka u autobusové zastávky?A vrcholová (4 b)

084 / 3 bZastávka Šmukýřka

095 bKonec ulice 
Smrčinská

Co je na ceduli na vratech?
A vrcholová (5 b)

B Nejbližší autobusová zastávka.
fotografická (2 b)

Jaký je nápis na náhrobním kameni?A vrcholová (5 b)

065 / 2 bHrob zpěváka písně
Sbohem Lásko

B Nejbližší autobusová zastávka.
fotografická (2 b)

Jak se jmenuje žlutá květina na tabuli NS?A vrcholová (7 b)

147 / 2 bNaučná stezka 
Přírodním areálem
Botanické zahrady – zastavení 8

B Nejbližší autobusová zastávka.
fotografická (2 b)

Jaká je provozní doba elektroservisu uvedená na bráně do 
areálu?

A vrcholová (4 b)

184 / 2 b

A
B Nejbližší autobusová zastávka.

Číslo na nálepce (s názvem závodu) v tubusu skluzavky na jižním svahu vrchu.
vrcholová (4 b)

fotografická (2 b)

194 / 2 b

262 bBetlémská kaple

Jaký je nápis nad vraty do areálu na 
Praze 3?

115 b320 m. n. m.

Kolik laviček je na centrálním plácku?
A vrcholová (5 b)

A vrcholová (2 b)

233 bPomník kardinála
Berana

Jaká jsou jména padlých na pomníčku 
jižním směrem?

A vrcholová (3 b)

B SPZ na značce parkování pro invalidy (jedna z nich)
průjezdní (3 b)

Počet postav pod křížem na obrazu v kapličce (nebo na 
jeho reprodukci před ní) 

A vrcholová (5 b)

175 / 3 bzastávka Rektorská

B Nejbližší tramvajová zastávka.
fotografická (1 b)

Jaká je otevírací doba vchodu do ulice k Bastionu?A vrcholová (3 b)

203 / 1 bzahrada Ztracenka

B Na co je reklama na billboardu na budově?
průjezdní (1 b)

Kolik schodů má schodiště přes ulici nahoru?
A vrcholová (2 b)

162 / 1 b

A
B Nejbližší zastávka MHD.

Jak se jmenuje vila po levé straně při pohledu dolů na vrcholu schodů?
vrcholová (4 b)

fotografická (2 b)

4 / 2 bMísto, odkud byly pořízeny tyto fotky 13

Jaká je provozní doba hlídaného parkoviště
v sousedství?

A vrcholová (5 b)

125 b

B Jaká je barva velkého banneru na budově 
vzdálené 250 metrů východním směrem?

průjezdní (1 b)

Jaká je dopravní značka na zelených vratech ve 
vjezdu k objektu na fotografii?

A vrcholová (4 b)

154 / 1 b

243 bStanice metra 
Klárov

Kolik stojí parkování nalevo vedle vstupu 
z ulice?

A vrcholová (3 b)

B

Co přesně drží socha na pahorku před 
kostelem (směrem ku Praze?)

průjezdní (2 b)
Jaké pivo se nabízí na vývěsním štítu pivnice 
hned u zastávky tram?

A vrcholová (3 b)

073 / 2 b

B Nejbližší tramvajová zastávka.
fotografická (2 b)
Co je napsáno na pomníku?A vrcholová (3 b)

253 / 2 bpomník 
mistra 
Jana Husa u Malostran-
ského hřbitova

211 bpohyblivá
hlava Kafky

Kolik je sloupových lamp na 
prostranství vedle hlavy?

A vrcholová (1 b)

+ Přineste účtenku z kavárny.
bonus (+1 b)

Kdo je osoba odpovědná za provoz 
kavárny?

A vrcholová (3 b)

103 + 1 bkavárna 
na křižo-
vatce ulic Dvořeckého 
a Říčanova

+ Pokud budete mít obě čísla.
bonus (+1 b)

Dva body za každé číslo na nálepce 
s názvem závodu na portálu tunelu 
(jedna na každém konci).

A vrcholová (2x2 b)

222 x 2 + 1 b

tunel na cyklotrase A253

B Nejbližší tramvajová zastávka.
fotografická (2 b)
Kolik je průduchů na portálu ve stráni?

A vrcholová (6 b)

046 / 2 b
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