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Zábrany proti zkracování tratě 
 
Na RZ jsou použity zábrany proti zkracování a poškozování trati jízdou po nezpevněné části normální 
vozovky.  
Pro seznamovací jízdy jsou pozice všech těchto prvků vyznačeny na zemi obrysem základny a prvky 
jsou v nich postaveny. V průběhu seznamovacích jízd budou prováděny kontroly prvků a případně 
chybějící budou nahrazovány.  
 
Na následujících třech místech nemohou být prvky pro seznamovací jízdy umístěny a budou pouze 
vyznačeny na vozovce: 
 
RZ 1,3 Němčičky 
Km 9,09 není výjezd na hlavní silnici fyzicky vymezen v celé délce tak jak je zakresleno v itineráři. Na 
pravé straně budou doplněny dva prvky, na levé jeden. 
Km 13,69 není v křižovatce na vnitřní straně položen sloupec dvou nákladních pneumatik, jeho 
umístění je vyznačeno na vozovce zelenou barvou. 
 
RZ 7,10 Hustopečsko 
Km 0,21 není v křižovatce na vnitřní straně položen sloupec dvou nákladních pneumatik, jeho 
umístění je vyznačeno na vozovce zelenou barvou (jedná se o stejné místo jako km 13,69 na RZ1,3). 

 
In English: 
 
Anti-cut barriers.  
Anti-cut barriers against shortening and damage to the track by driving on an unpaved part of the 
normal road are used at the SS. 
For reconnaissance rides, the positions of all these elements are marked on the ground with the 
outline of the base and the elements are built in them. During the reconnaissance rides, element 
checks will be performed and any missing ones will be replaced. 
 
Reconnaissance elements cannot be placed in the following three places and will only be marked on 
the road: 
 
SS 1.3 Němčičky 
Km 9.09, the exit to the main road is not physically defined in its entirety as drawn in the itinerary. Two 
elements will be added on the right side, one on the left. 
Km 13.69, there is no column of two truck tires in the intersection on the inside, its location is marked 
in green on the road. 
 
SS 7.10 Hustopeče 
At km 0.21, there is no column of two truck tires in the intersection on the inside, its location is marked 
in green on the road (this is the same place as km 13.69 at SS1.3). 
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Rudolf Kouřil 

The Clerk of the Course 
Ředitel rally 


