
Po startu jsem došel (někteří běželi) pěšky na 
zastávku na Knížecí.
Zde jsem nastoupil (3 body) do autobusu 231 
(3 b) a dojel na Křížová (3 b).
Přestoupil jsem na tram 7 (4) a vrátil se Na 
Knížecí (0 - už jsem tu byl).
Došel jsem na Anděl (3 b) a metrem B (2 b) 
dojel na Smíchovské nádraží (3 b).
Vlakové nádraží se už jmenuje jinak, tak 
jsem získal 3 b a vlakem S7 (7 b) dojel na 
Praha - hlavní nádraží (3 b).
Z tramvajové zástávky Hlavní nádraží (3 
b) jsem tram 26 (4 b) dojel na Masarykovo 
nádraží (3 b).
Vlakové nádraží má odlišný název než 
zastávka (3 b) a z něj spojem S4 (7 b) jsem 
dojel na Praha Sedlec (3 b).
Z blízké zastávky Sedlec (3 b) jsem dojel 

přívozem P1 (9 b) na Zámky (3 b).
Vrátil se zpět P1 na Sedlec už bez bodů.
Z blízké zastávky Přívoz Sedlec (3 b) pomocí 
autobusu 340 (5 b) jsem dojel na V Podbabě (3 b).
Přívozy jsou vysoko bodově hodnoceny, tak 
jsem pomocí dalšího přívozu P2  (9 b) doplul 
do Podhoří (3 b).
Zase se vrátil bez bodu přívozem zpět.
V Podbabě (0 b) jsem nastoupil do bus 340 
(5 b) a vystoupil na Nádraží Podbaba (3 b).
Vlakové nádraží má opět odlišný název, ale je 
nepatrně vzdáleno (3 b) a taky je to bonusová 
zastávka (20 b). Pokračoval jsem S4 (0 b - už 
jsem s ní jel) na Praha - Masarykovo (0 b).
Vlezl jsem do zastávky Nám. Republiky (3 
b) a metrem B (0 b) dojel na stanici Karlovo 
náměstí (3 b).
Výlezem na zastávku Palackého náměstí 

jsem bodoval (3 b) a tramvají 3 (4 b) jsem 
dojel na Kublov (3 b).
Zrovna nic nejelo, tak jsem pěšky přešel na 
nedalekou zastávku Veslařský ostrov (3 b) a 
přívozem P3 (9 b) se dopravil na Lihovar (3 b).
Pak tramvají 14 (4 b) na Knížecí (0 b).
Pěšky do cíle - vlakové zastávky Praha Smí-
chov - Na Knížecí.

Zvládl jsem pouze jednu bonusovou zastávku 
(20 bodů), ale využil jsem 3x přívoz (9 bodů) 
a několikrát vlaky, ale počítaly se mi jen 2x 
(7 bodů), protože jinak byly stejné. Několi-
krát jsem využil toho, že železniční zastávka 
se jmenuje jinak než zastávka MHD před 
nádražím. Podobné to je někdy s přívozy, že 
zastávka se jmenuje jinak něž přístav. Trestné 
body jsou za pozdní příchod.   :-D



Zkus si Pražskou Lítačku vyhodnotit, ať víš, kam se píší body, kolik za co a co všechno se sčítá. 
Červené šipky Ti pomohou.


