
1 Cestovní itinerář ITT Tour 2010 * 20. – 22. 8. 2010   (© by Kanker ) 
s podtitulem: „Trocha Historie nikoho nezabije“        †IMRC† 

Všechny povinné místa i úkony jsou označeny tučně a  je nutné je splnit ! Všechny razítka a odpovědi zaznamenávejte na vyhrazené 
místo itineráře ! Z razítka musí být jasné, odkud bylo pořízeno ! Když ztratíte itinerář, jste v prdeli a bez cen, dojeďte do Lančova 

na pivo. Za splnění nepovinných kontrol na druhé straně itineráře  jsou udělovány extra časové bonusy ! Volba trasy a pořadí 
kontrol je na vůli každého jezdce… POZOR – součástí kontrol jsou i odpovědi na nejrůznější otázky, v případě chybné odpovědi 

vám přičtu 30 minut !!! Do cíle musíte dorazit do 19.00, jinak budete diskvalifikováni !!! 
POVINNÉ KONTROLY : 

Otázka z české historie – určete správně historické datum: 
Bitva na Bílé Hoře 
Abyste mohli odstartovat, je nutné najít v areálu lahev vína, na které bude umně 
vyveden odpovídající historický letopočet ! Lahev mi ukážete a můžete jet ! 

 
Tadyhle je místo pro razítka 
a případné poznámky 

Josefov – Stará Huť -  Významná technická památka byla r. 1971 vyhlášena 
jako první technická rezervace u nás. Byla založena Lichnštejny v r. 1732 a je nejstarší 
dochovanou vysokou pecí v Evropě. Postačí mi jakékoliv razítko z okolí. 

 

Vídeň - co by to bylo za toulky historií, kdybyste nenavštívili Vídeň. Pro jistotu 
napovím, že starostou je tu Pavel Vidlák. K ověření návštěvy mi bude stačit nějaké razítko a 
k tomu prosím rok  první písemné zmínky o obci. Snad vám pomůže, že se téhož roku 
narodil Jan Hus 

 

Větrný mlýn - vyberte si jeden z níže jmenovaných, druh dokladu, který 
přinesete o návštěvě nechám na vás, ale musí mít jasnou spojitost s kontrolou 
Partutovice – 1837 – asi  nejhezčí u nás vůbec. Otočná konstrukce na středovém sloupu  
Velké Těšany – 1830 – významná technická památka, pracoval nepřetržitě více jak 100 let 
Kuželov – 1842 – otočná střecha se 4 křídly, původní technické zařízení 
Štípa – 1856 – Kovářův větrný mlýn – dochované technické zařízení 
Ruprechtov – 1873 – evropský unikát, návrh na seznam UNESCO. 
Stará Ves Bílovec – 1878 – německý typ – jeden z mála u nás 

 

Lysice  -  Sloupová kolonáda na zámku v Lysicích – jedinečná stavba v ČR, dřevem 
krytý ochoz  z r. 1833. Zámecká zahrada patří k nejvýznamnějším památkám historické 
zeleně na Moravě. Vidět zde můžete nově zrekonstruovanou oranžérii, nebo unikátní 
fíkovnu. No ale co vás tu čeká ? Na malém nádvoří je výstava bronzových soch. Najděte 
Marii a Chodce. Marii změřte kozorozvor ( od středu bradavky ke středu bradavky 
druhé ), Chodci změřte logicky penis ( od kořene ke špičce ). Hodnoty v milimetrech 
sečtěte a zapište. Za každý milimetr rozdílu dostanete trestnou minutu ! 

 

Těšetice  -  golfový areál ( otevřeno je od 12.00 ! ) – máte přesezený řitě, žízeň, hlad, 
možná ste kapku zmokli, tak se aspoň zahřejete. Najděte p. Jelínka, dejte mu s úsměvem 50 
Kč na hlavu a vydejte se s ním na Driving range. Zde dostanete k dispozici 5 míčků, pokud se 
vám podaří alespoň 3 odpálit předepsaným způsobem, dostanete podpis, jedničku 
s hvězdičkou a 30 minut mínus. Za úspěch oboučlenné posádky odečtu 45 minut. Neuspějete-
li, dostanete jen podpis. 

 

Černvír  -  nejstarší dochovaný krytý dřevěný most na Moravě  z r. 1718. Jako doklad 
o návštěvě bych poprosil letopočet opravy střechy. Na jednom z dřevěných trámů naleznete 
dřevěnou plaketu s požadovaným letopočtem. Poblíž stojí zajímavý románský, goticky 
přestavěný kostel s nástěnnými malbami, tak se můžete taky pokochat J a samozřejmě chci 
nějaké razítko 

 

Želetava - no kvůlivá sejru vás sem neženu J Z hlediska historického tady bylo živo 
už od počátku 12. století a městečko bylo dokonce v rukou Rožmberků. Vás ale čeká 
jednoduchý úkol při průjezdu Želetavou. Spočítejte mi kanály na silnici – od cedule 
k ceduli… Aspoň pojedete pomalu J Chyba znamená 30 minut navíc !  no a razítko !!! 

 

Cíl : Kemp „Pohádka“,  Lančov u Vranovské přehrady 
Tak tady dostanu do huby už popáté J ( tohle není tučně !!!!!!!! ) 

 
Jako každým rokem vás čekají při příjezdu nějaké povinné akce. Samozřejmě máte možnost navštívit místní bazén, Odměna je pro jednotlivce 20 minut, pro baťůžkáře 

v případě koupání obou členů posádky minut 30. No a letos jsme cílové nápoje trošku pozměnili. Jistě kolem sebe vidíte v cíli několik stolečků se sličnými mažoretkami. Zde 
máte možnost nahnat taky nějaké ty minuty. V případě, že si vylosujete víno a poznáte odrůdu, odečtu vám dalších 30 minut, nebo máte možnost všechny 3 vzorky ochutnat a 
pak teprve losovat a hádat odrůdu. V případě, že uhádnete, odečtu 20 minut. Jestli víno nepoznáte, zůstanete na svým ( nebo ochutnávat odmítnete ). U dvojčlenných posádek 

můžou oba ochutnávat i hádat, odečet ale platí stejně.Po ukončení ochutnávky vína běžte odevzdat itinerář Čendovi a v tomto okamžiku se zastavuje čas ! 
 



  

NEPOVINNÉ KONTROLY !!! 
důrazně doporučuji prostudovat J tady se bude vyhrávat závod,netradičně 

poradím…. letos asi nevyhraje ten, co objede všechny nepovinné kontroly J 
Hlinsko – BONUS 120 MINUT !!! 
 
– historická čtvrť Betlém z 18-20. století. Typickým znakem jsou lomenice na vrcholu 
uzavřené kabřincem se záklopovým prknem. No kde byste něco takovýho vůbec mohli vidět ? 
J Najděte nejstarší dům v obci z roku 1765 a napište mi jeho číslo popisné. Samozřejmě 
chci i razítko ( orazit SEM přes text ). 
 

Kazatelna Chřiby – BONUS 160 MINUT !!! 
 
Nejznámější skalní útvar v Chřibech je chráněnou přírodní památkou. Dle pověsti zde kázal 
sv. Metoděj. Ve 14. století využívali tuto skalní kazatelnu augustiáni z nedalekého kláštera u 
sv. Klimenta. Nebojte se, není to uprostřed hvozdů daleko od civilizace, ale zase od silnice 
tam rozhodně nedohlédnete, musíte se trochu projít. 
Na této kontrole je nutné pořídit fotografii !! Na fotce musí být vidět kazatelna i závodník ! 
 

Mušov - kostelík –  BONUS 200 MINUT !!!  
Já jsem vás varoval už loni a předloni a věděli jste, že to jednou muselo přijít, zvlášť když 
letos nocujeme už od pátku na Pohádce a nemusíte tak s sebou tahat věci J Takže je to 
jednoduché. Najděte zatopenou cestu, dojděte ke kostelíku, tam se vyfoťte a hajdy zpátky ! 
Všechny upozorňuji, že ostrov je rezervace a oficielně se na něj nesmí. Také upozorňuji na 
velikou fyzickou náročnost cesty ! 

Pavlice – klobásový ráj -  BONUS 30 MINUT !!! 
 
Sice to není kdovíjaká výhra s tím bonusem, ale máte to po cestě, tak jsem vám to chtěl aspoň 
ukázat… To čučíte, co ? Vyřiďte paní domácí moje uctivé pozdravení a něco ochutnejte a 
kupte, má tam dobrot, že nevíte, co sežrat dřív J Jako doklad slouží účtenka o jakémkoliv 
nákupu. ( předem upozorňuji, že žádnou provizi nemám J bohužel….) 
 

Sudoměřice – výklopník -  BONUS 60 MINUT !!! 
Technická památka Výklopník Sudoměřice, byla postavena v.r. 1939. Tato zařízení sloužilo k 
překládání lignitového uhlí, které se přiváželo po železniční trati z nedalekého dolu TOMÁŠ 
v Ratíškovicích. Plně naložený vagon s lignitovým uhlím se pomocí lanového navijáku 
vtáhnul do místnosti výklopníku. V této místnosti se nachází důmyslná kolébka s výsypkou. 
Celá kolébka i s kolejí, násypkou a plným vagonem, byla pomocí lanového kladkostroje 
zdvižena.Vagon pak čelními dveřmi vysypal prašný lignit do připravené lodi. Tyto lodě se 
plavily po Baťově kanále,až po Otrokovice do elektrárny. Jako doklad návštěvy postačí 
jakékoliv razítko ( orazit SEM přes text ). 
Výbor z pravidel: 
Rychlost závodu je omezena na 300 km/h, start závodu je shodný pro všechny účastníky a to 21.8.2010 v 8.00 
z volejbalového  hřiště v areálu kempu Pohádka. 
Při zjištění, že některý z účastníků jinému sdělil cokoliv z požadovaných údajů v itineráři, budou obě dvě posádky 
diskvalifikovány. V případě kontroly policie neznáte pořadatele a žádného závodu se neúčastníte ! 
Kdo bude dělat v Lančově bordel, dostane po čuni. 
Před poděkováním pořadateli mu umožněte se svléknout a odložit brýle a mobil. 
Stížnosti je možno podávat oproti kauci 5l rumu. Stížnosti se zásadně neuznávají a kauce nevrací ! 
 
ITINERÁŘ ODEVZDÁVÁTE ČENDOVI PO ABSOLVOVÁNÍ OCHUTNÁVKY VÍNA !!! NAHLÁSÍTE ZDA JSTE 

BYLI V BAZÉNU A ZDA JSTE POZNALI VÍNO A POKUD ANO ZDA S OCHUTNÁVKOU, ČI BEZ !!! 


