
Základní škola ve Velkém Březně 

26. cyklistická expedice Buková hora 

Datum konání: 21. 9. 2019 

Sraz účastníků: 9:00 před školou (cyklisté) 
          9:00 na nádraží ve Velkém Březně (pěší), pro úsek Velké Březno - Těchlovice použijí vlak                     

                            (platí i pro zpáteční cestu – jízdenku si kupuje každý sám), doporučujeme si ve Velkém 

     Březně koupit i zpáteční jízdenku                                            
Návrat: okolo 17:00 

Zdravotní služba: členkami výpravy budou diplomované zdravotní sestry   

Občerstvení: na Bukové hoře se bude podávat bramborová polévka a čaj  
Oblečení: podle počasí, cyklistům v případě chladnějšího počasí doporučujeme čepici, rukavice a tričko na převlečení, 

cyklistická přilba pro žáky povinná! 

Délka expedice: 46 km - cyklisté 

                            12 km - pěší 
Nejnižší místo: Malé Březno - 137 m n. m. 

Nejvyšší místo: Buková hora - 683 m n. m. 

Převýšení: 546 m 

 

Na začátku expedice dostanete účastnický list a během cesty budete sbírat razítka. 

Po předložení  účastnického listu se všemi razítky obdrží každý 

po skončení expedice před školou  Coca-colu . 

Na Bukové hoře vás čeká polévka, čaj, opékání buřtů, projížďky na koních, přelety letadel. 
   

    

      Zde odstřihnout       
 

Jméno:                                  Třída: 
(hůlkovým písmem) 

       Prohlášení účastníka cyklistické expedice 
Toto prohlášení účastníka včetně prohlášení rodičů musí podepsané předložit do 18. 9. 2019 každý žák   

řediteli školy! 
1. Po celé trati budu dodržovat pravidla silničního provozu a respektovat pokyny vedoucího své skupiny! 
2.Seznámil jsem se  s vytyčenou trasou! 
3. Rychlost své jízdy budu přizpůsobovat stavu vozovky, nebudu přeceňovat své schopnosti, nejedná se o závod, ale projížďku Českým středohořím! 
4. Na odpočinkových místech (Homole, Klínky, Verneřice - náměstí) překontroluji technický stav svého kola. 

5. V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží budu informovat vedoucího své skupiny a vyčkám příjezdu zdravotnice, která jede na konci expedice! 
6.V případě tělesné potřeby uvědomím vedoucího skupiny. 
7. Jsem si vědom, že cyklistická přilba znamená zvýšení bezpečnosti! 
8. Vím, že při nedodržování uvedených zásad bezpečnosti, budu z expedice  vyloučen. 
9. Za účastníka expedice se považuje ten, kdo odevzdá včas Prohlášení účastníka, Prohlášení rodičů, kdo se řádně zaregistruje na startu a  kdo bude 
mít v účastnickém listě všechna razítka. 
10. Startovní číslo nesundám po celou dobu expedice a odevzdám ho až v cíli. 
11. Na start se dostavím s kolem v dobrém technickém stavu a s cyklistickou přilbou! 

Podpis účastníka:                                                                                                       Datum: 

 

     Prohlášení rodičů: 
Souhlasím  s účastí mého/ mé syna/dcery. 
 

Podpis rodičů:                                                                            Datum: 

 

 

Trasa  cyklistické expedice: Velké Březno (139 m n.m.), Byňov (240 m), Lhota pod Pannou (315 m), Homole - 

odpočinkové místo (371 m), Házlice (443 m), Hlupice (485 m), Touchořiny (425 m), Klínky – občerstvovací stanice 

(385 m), Šebířov (440 m), Náčkovice (546 m), Mukařov (576 m), Verneřice - odpočinkové místo (490 m), Příbram (550 

m), Buková hora (683 m), Příbram, Verneřice, Mukařov, Lovečkovice (445 m), Klínky, Zubrnice (260 m), Leština (209 

m), Malé Březno (137 m), Velké Březno 
 

Trasa pěší expedice: Velké Březno (139 m n.m.), Těchlovice (137 m),  Buková hora (683 m), zpět po stejné trase 

(červená turistická značka) 

 


