
Na které cyklostezce byl 
vybudován tento tunel 
pro větší bezpečnost 
cykloturistů?
a) vodní nádrž Hracholusky
b) Valdštejnova cyklostezka
c) vodní nádrž Slezská Harta

? Cyklokvíz pro  
malé i velké cyklisty

1. Co je to za značku?
a) vícesměrná tabule 
b) jednosměrná tabule
c) směrová tabule

2. Co je to za značku?
a) tvar průjezdu křižovatkou 
b) návěst před křižovatkou
c) informace za křižovatkou 

3. Co je to za značku?
a) přejezd pro cyklisty
b) přechod pro cyklisty 
c) průjezd pro cyklisty 

4. Co je to za značku?
a) naučná stezka 
b) koridor pro cyklisty
c)  pruh pro cyklisty  

za snížené viditelnosti

5. Co je to za značku?
a) jízda po krajnici 
b) objížďka na cyklotrase 
c)  návěst doporučeného  

odbočení cyklistů vlevo

6. Co je to za značku?
a)  zákaz vjezdu cyklistů  

v protisměru 
b)  vjezd cyklistů  

v protisměru povolen
c)  oboustranný  

provoz cyklistů 

Odpověď na kvíz nám zašlete do 15  dubna 
z www kampocesku cz/souteze nebo na adresu 
redakce  Tři autoři správných odpovědí dosta‑
nou od redakce KAM po Česku cyklolékárničku 

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku a kvíz nám 
zašlete do 15. dubna z www.kampocesku.cz/souteze 
nebo na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných 
odpovědí obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím 
Kartografie PRAHA. 

Podmínky soutěží najdete na https://www.kampocesku.cz/vseobecne-podminky.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů 
poskytnutých v rámci soutěže do databáze pořadatele soutěže za účelem 
vyhodnocení a předání výher. Výherci budou o výhře informováni v příštím vydání 
KAM po Česku a výhry jim budou rozeslány zadavatelem soutěže v co nejkratší době.
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