
 
1 Kolika metrům ve skutečnosti odpovídají 3 cm na mapě 1 : 10000? 300 metrů 

2 Co je Jukola? Tradiční finský závod sedmičlenných mužských štafet. 

3 Co je to směrný čas? Čas, který by měl dosáhnout na dané trati vítěz. 

4 Kdo vyhrál na podzim SP v knock-out sprintu? Vojta Král. 

5 Co označuje na mapě hnědé V? jámu 

6 Kolik kol má trakař? jedno 

7 Ze které plodiny je popcorn? kukuřice 

8 Za jaký oddíl běhá Vojta Král? Severka Šumperk 

9 Jak se jmenuje kopec, na který podle pověsti vystoupil Praotec Čech? Říp 

10 Jak se jmenuje pes Spejbla a Hurvínka? Žeryk 

11 Jak se jmenuje pes Áji? Maxipes Fík 

12 
Jak se jmenují dva nejlepší kamarádi Harryho Pottera? Hermiona Granger a Ron(ald) 
Weasley 

13 Jak se jmenují tři králové, kteří chodí 6.ledna? Kašpar, Melichar, Baltazar 

14 Jak se říká sušeným jablkům? Křížaly 

15 Jak značíme na mapě výrazný strom? zeleným kolečkem 

16 Jaká je nejmladší disciplína v OB? Knock-out sprint 

17 Jakou barvu má mistr Yoda? zelenou 

18 Kde bude letos MS v orienťáku? Dánsko 

19 Jakou značku používáme v ČR pro význačný strom? Zelené kolečko 

20 Jaký předmět rozřazuje prváky v Bradavicích? Kouzelný klobouk 

21 Kde leží největší české jezero? Šumava - Černé jezero 

22 Jaká je socha na Radhošti? Radegast 

23 Kde pracuje Homer Simpson? Vjaderné elektrárně 

24 Vyjmenuj aspoň dvě města, kterými protéka řeka Morava?  

25 Kdo drží nejdelší český atletický světový rekord? Jarmila Kratochvílová (800m)86 

26 Koho hrál ve filmu Anděl páně Ivan Trojan? Anděla Petronela 

27 Kolik metrů měří Praděd? 1492 m.n.m.. 

28 Kolik stolů má noha? Nula  

29 Kreslíř Zdeněk Miller je autorem nejslavnější české kreslené postavičky, jaké? Krteček 

30 List kterého stromu najdete na kanadské vlajce? Javor 

31 Kdo se ucházel o ruku princezny ze Mlejna? Čert, vodník, kníže. 

32 Nejdelší řekou ČR je? Vltava 

33 Jak se jmenuje hlavní město Velké Británie? Londýn 

34 Na jakém světadílu žije klokan? Austrálie 

35 Pokud si dáte valašský frgál, co Vám donesou? Tradiční koláč. 



36 
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více. /Čeho 
se tyhle pranostiky týkají /Prodloužení dne. 

37 Kde se v ČR jezdí závody SP biatlonu? NMnM 

38 
Vyjmenuje alespoň tři zvířata, které mají orienťácké kluby na dresu. (Třeba zbm žába, 
bbm-medvěd, tesla kos, abm-krokodýl... 

39 Jak se jmenuje pohádka, kde dívka na bále ztratí botu? Popelka 

40 Co hledal Anděl Petronel na zemi v pohádce Anděl Páně? Kouzelné jablko. 

41 Proč se pod talíř na Štědrý den dávají šupiny? Aby přinesly peníze. 

42 Kde bydlela Éliška? Ve mlýně. 

43 Jak se celým jménem jmenuje Drbča? Jan Drábek 

44 Kdo je novým předsedou oddílu? Jan Fiala 

45 Jak se řekne anglicky pes? dog 

46 Ve kterém roce bude Česká republika pořádat MS v pěším OB? 2021 

47 
V jaké přírodně významné oblasti se tradičně konají prázdninové vícedenní závody s 
názvem Pěkné prázdniny? Český ráj 

48 Jak dlouhý je jeden den v Austrálii? 24 hodin 

49 
Jak se jmenovala studentka čarodějné školy, která se dostala na zem mezi smrtelníky 
ve filmu Dívka na koštěti? Saxana 

50 
Ze kterého patra byly chobotničky, které si Eva a Honzík vymodelovali z neznámé 
hmoty? Ze druhého. 

51 
Co měla na čele princezna, která se schovávala před zlým králem v myším kožíšku? 
Zlatou hvězdu 

52 
Které tři úkoly musel Jiřík splnil, aby získal za ženu Zlatovlásku? Posbírat perly, vylovit 
prsten a donést živou a mrtvou vodu. 

53 Koho měl čert v pohádce S čerty nejsou žerty přinést do pekla? Dorotu Máchalovou. 

 
54 Jaký mistrovský závod budou letos Žabiny pořádat? klasiku 

55 Jak se jmenuje  současný předseda ČSOS? Radan Kamenický? 

56 Co znamená zkratka LOB? lyžařský orientační běh 

57 Kde byste hledali Rosničku, kdyby vás někdo poslal na takové místo? Žabovřesky 

58 Jak se jmenuje sameček od včely? trubec 

59 Jaké brněnské zařízení se ukrývá pod názvem Husa na provázku? divadlo 

60 Kolik dní v měsíci má květen? 31 

61 Kolik je 11x11? 121 

62 Čím dýchají ryby? žábrami 

63 Kolik žije na celém světě lidí? 7,7 mld (7-8 mld) 

64 Jaké zvíře se ukrývá pod latinským názvem vulpes vulpes? liška obecná 

 
65 Jaký klub tradičně pořádá vícedenní závody Bohemia orienteering? OK Bor 



66 Co musí udělat muž a žena, kteří se setkají pod jmelím? Políbit se. 

67 Kolik dní má únor když je přestupný rok? 29. 

68 V kolik hodin začíná večerníček? 18:45 

69 Která ryba se podává ke štědrovečerní večeři? Kapr 

70 Jaké barvy patří na českou vlajku? červená, modrá, bílá 

71 Která planeta se nachází nejblíže Slunci? Merkur 

72 V jakém roce stanul na Měsíci první člověk? 1969 

73 Jaký je nejkratší měsíc v roce? únor 

74 Jaké í se píše ve slově výheň? Ý 

75 Co se ukrývá pod zkratkou ZODM? zimní olympiáda dětí a mládeže 

 
76 Jaké je hlavní město Slovenska? Bratislava 

77 Kdo napsal knihu Babička? Božena Němcová 

78 Čím nabíjel Rumcajs pistoli? žaludy 

79 Jakou měnou se platí na Slovensku? eury 

80 S jakými 4 státy sousedí ČR? Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko 

81 Jaká je nejdelší řeka ČR? Vltava 

82 Jaké dvě řeky se stékají v Brně? Svratka a Svitava  

83 Kam v Brně půjdeme, když se vydáte na Prýgl? na přehradu 

84 Který jehličnatý strom na zimu opadává? Modřín 

85 Jaké jsou základní krevní skupiny? A, B, AB, 0 

86 Spojnicemi jakých světových stran jsou modré čáry na mapě? S a J 

 
87 Které hromadné dopravní prostředky fungují v Brně? autobusy, trolejbusy, šaliny 

88 Na jakém kontinentu leží ČR? Evropa 

89 Z čeho se vyrábí papír? dřevo 

90 Jak se říká dlouhým orienťáckým stanům? tunel 

91 
Jak se jmenuje česká redakce, která píše články čistě s orienťáckou tématikou? 
O-news 

92 Jaký je největší klub OB v ČR? Pardubice 

93 Jak se jmenuje kříženec osla a koně? mula 

94 Jaké čtyři základní barvy kromě bílé mají české turistické značky?  

95 V kolika letech dostane občan ČR občanský průkaz? 15 

96 Pod kterým brněnským kostelem se rozkládá kostnice? Jakub 

97 Jaké zvíře visí v průchodu staré brněnské radnice? drak/krokodýl 

 
98 Který hrad se tyčí nad břehy brněnské přehrady? hrad Veveří 



99 Kdy vzniká duha? déšť+slunce 

100 Jak se jmenují 4 hrdinové Čtyřlístku? Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík 

 


