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POPIS JEDNOTLIVÝCH RZ 
 

RZ 1,5 Vrbice – 6,15 km 

 
Zcela nová rychlostní zkouška startuje na úzké asfaltové komunikaci. Trať po několika rychlých 
„protahovácích“ a retardéru odbočuje levým vracákem na panelovou komunikaci s prudkým klesáním a 
následným pozvolným stoupáním s několika pravými zatáčkami k druhému, levému vracáku. Oba 
vracáky jsou přístupné z obce Čejkovice. Následuje úsek na asfaltu s kombinací zatáček a dalším 
retardérem a příjezd do levého vracáku do úzkého úvozu. I on je přístupný od Čejkovic, ale příjezdová 
komunikace je se zákazem zastavení (odsunová trasa sanitních vozidel). Atraktivní je i následující 
horizont přes pravou zatáčku v úvoze. Dále pokračuje trať serií rychlejších zatáček k cíli. 
 
RZ 2,6 Boleradice – 18,51 km 
 
Start této na startu a konci upravené RZ z loňského roku je na širokém asfaltu do stoupání. Po odbočení 
vpravo do úzkého následuje retardér kolem kapličky, rychlá dlouhá pravá zatáčka k horizontu před 
dalším retardérem kolem ostrůvku v křižovatce a rychlé klesání k levé zatáčce. Od ní vede dlouhé 
uskákané klesání s několika zatáčkami. Zde se dají najít místa s bezpečným výhledem z okolních strání. 
Odbočením vlevo se trať přes horizont s pravou zatáčkou a náročné úzké odbočení doleva po rovném 
úseku blíží k obci Bořetice. Ještě před vjezdem do ní se nachází retardér kolem budovy. Následuje 
výjezd na hlavní a náročné brždění do vracáku „u celnice“. Trať pokračuje po komunikacích kolem Kraví 
hory až na nejvyšší bod k rozhledně, u níž se přejíždí přes krátký šotolinový úsek k asfaltovému sjezdu 
do Němčiček. Ten začíná prudkým klesáním a brzdami do těžké pravé zatáčky. Další partie je kombinací 
technických zatáček v pozvolném klesání až k vjezdu na hlavní silnici u nové atrakce Němčiček - bobové 
dráhy. U zemědělského podniku odbočuje trať vpravo, objíždí ho po šotolinové komunikaci a následuje 
série zatáček na asfaltu a odbočení do táhlého stoupání na panelech. Na jeho vrcholu se přes levý úzký 
vracák přechází z panelů na asfalt a klesáním do dalšího, levého vracáku na širokou komunikaci. Přes 
retardér v křižovatce pokračuje trať po státní silnici do Boleradic. V obci je levý vracák přes hranu, 
bohužel u něj není vhodné místo pro diváky. To se však dá najít v centru obce, kde je „esíčko“ na 
širokém asfaltu. Následuje z bezpečnostních důvodů nepřístupný průjezd ke konci obce a přes retardér 
výjezd z obce ven, kde po sérii rychlých zatáček a kombinaci pravá a levá na horizont je cíl. 
 
RZ 3,7 Šitbořice – 9,58 km 
 
Start totožné RZ z loňského roku je na počátku širokého klesání se sérií zatáček do obce Martinice. Po 
odbočení vlevo se přes pravý vracák a úzký sjezd na asfaltu do této obce trať vrací a odbočuje vlevo na 
široké. Přes retardér a sérii zatáček vede k odbočení vpravo za horizontem na úzkou obslužnou 
komunikaci. Následuje nepřístupný průjezd sadem a rychlý úsek k obci Šitbořice zakončený dlouhou 
rychlou levou a bržděním do pravého vracáku. Toto místo je přístupné, komunikace od hlavní silnice 
však slouží jako odsunová trasa pro sanitní vozidla, takže musí zůstat volná. Po účelových 
komunikacích trať obec objíždí a přes retardér na jejím začátku do ní vjíždí. Průjezd obcí je zpestřen 
levým vracákem mezi obrubníky těsně před cílem. 
 
RZ 4,8 Hustopeče – 11,35 km 

 
Tato RZ je kombinací dvo RZ z minulého rokua nového cíle. Start je v Hustopečích a trať pokračuje sérií 
zatáček ke známému úseku po hraně rybníka (připravení potápěči a vodní záchranáři). Následuje rychlé 
stoupání zakončené kombinací levá – pravá a klesání k výjezdu na hlavní „u božích muk“, kontakt s 
jejichž kamennými základy každoročně znamená konec pro některé posádky. Přes stoupání a klesání 
s několika zatáčkami na širokém se trať dostává do Kurdějova.  Průjezd obcí přes úzký můstek je letos 
pro diváky přístupnější, neboť zůstal oproti minulým letům volný příjezd od obce ve směru od Nikolčic. 
Trať dále vede přes bývalý zemědělský objekt  na rychlý úsek a přes odbočení vpravo a sérii zatáček 
kolem dalšího rybníku vyústí vpravo na hlavní silnici. Přes táhlou rychlou levou a odbočení vlevo na úzký 
můstek a závěrečnou šotolinovou pasáž podél dálnice směrem k cíli. 
 
 



 

 
 
 
RZ 9,12 Diváky – 17,42 km 

 
Tato RZ je kombinací části loňské nejdelší RZ se staronovým začátkem jedné ze starších RZ. Po startu 
na úzkém se přes dálniční most a odbočení vpravo dostává trať táhlým klesáním s několika zatáčkami 
do údolí, následuje výjezd opět přes sérii zatáček na vrchol kopce a přes mírné klesání s retardérem 
opět vzhůru k odbočení vpravo na šotolinu. Po jejím projetí trať odbočuje vpravo do brány sadu. 
Následuje dlouhá pravá, těžká levá a velice těžký, uskákaný a prudký sjezd zakončený těžkou pravou. 
Po příjezdu do nejnižšího místa údolí a šotolinovém úseku trať stoupá k výjezdu ze sadu a odbočením 
vpravo pokračuje kolem vysílače po rychlých protahovácích k hlavní silnici. Odbočením vlevo se na ni 
připojí a na další křižovatce začne klesat do serpentinami do Diváků. Na začátku obce je zpomalovací 
retardér a následně v prostoru před zámkem se nachází známé divácké místo s retardérem. Kolem 
obecního úřadu pak trať vyjede na hlavní silnici s následným odbočením vpravo na místní komunikaci. 
Přes asfalt, panely a šotolinu s několika zatáčkami pokračuje trať do táhlého lesního stoupání na asfaltu 
s mnoha zatáčkami. Ve dvou třetinách stoupání přechází úsek na šotolinu. Po projetí nejvyššího bodu a 
po mírném klesání přichází dvojité odbočení vlevo a horizont přes levou na asfalt. V následujícím klesání 
se sérií zatáček přichází „amfiteátr“ ( přírodní lesní tribuna z níž je vidět z nadhledu asi 250 metrů tratě – 
výjezd z rychlé pravé přibrždění do pravé, brzdy do levé o 180o a zrychlení do táhlé pravé, to vše ve 
sjezdu), do něhož je přístup možný po účelové komunikaci z obce Horní Bojanovice, zaparkování na 
kraji lesa a pěší chůzi cca 550 m). Trať dále pokračuje klesáním po asfaltu k závěrečnému šotolinovému 
úseku a do cíle. 
 
 
RZ 10,13 Němčičky – 16,66 km 

 
Trať naprosto totožné RZ s loňským rokem po startu objíždí Kraví horu a po asfaltu vstoupá až 
k rozhledně, kde odbočí vpravo na šotolinu. Po ní vede na těžký lesní asfaltový úsek s mnoha zatáčkami 
a horizonty. Po výjezdu z lesa pokračuje výjezdem na hlavní a rychlým úsekem k retardéru nad 
Němčičkami. Po dalším úseku na širokém následuje v pravé zatáčce odbočení vlevo na úzký mostek, 
retardér kolem kapličky, rychlá dlouhá pravá zatáčka k horizontu před dalším retardérem kolem ostrůvku 
v křižovatce a rychlé klesání k retardéru pod nákladovou rampou. Od něj vede dlouhé uskákané klesání 
s několika zatáčkami. Zde se dají najít místa s bezpečným výhledem z okolních strání. Odbočením 
vpravo se trať dostává do nejnižšího bodu a rychlým úsekem se blíží k Velkým Pavlovicím. K nim je 
dovedena dvěma „esíčky“, výjezdem na hlavní a odbočením vpravo přes mostek těsně před obcí. 
V prostoru lze najít několik bezpečných míst pro sledování průjezdu. Následuje táhlé stoupání, ke konci 
poměrně rychlé, brzdy, odbočení vpravo před nákladovou rampu (pěkné místo k dívání, bohužel letos 
omezené vyskládaným materiálem), levá a pravá kolem ní a výjezd nahoru. Přes několik odbočení na 
asfaltu se trať dostává do údolí, přechází opět na šotolinu a následně vyjíždí na hlavní silnici na asfalt a 
míří k cíli. 
 
 
RZ 11,14 Starovice – 11,08 km 
 
Tato několik let v tomto směru nejetá RZ startuje na úzké obslužné komunikaci a přes první retardér 
mírně vystoupá na vrchol kopce. Následuje prudké klesání od levé zatáčky, velice rychlá levá a pozvolné 
stoupání se sérií zatáček až na vrchol kopce. Dvěma pravoúhlými odbočeními (P a L) na hřebenu kopce 
přechází do prudkého klesání s retardérem a velice rychlým příjezdem k pravé za horizontem. Dalším 
klesáním se trať opět dostává do údolí. Následuje ostré odbočení vpravo, a přes levou s horizontem se 
trať dostává ke Starovicím. Těsně před nimi odbočí vpravo a technickým úsekem je objíždí. Tento úsek 
je zakončen odbočením vpravo po prudkém klesání. Následuje výjezd až na vrcholek kopce k vysílači, 
retardér, a táhlé klesání s kombinací rychlých a pomalých zatáček k Hustopečím. V údolí trať odbočuje 
vpravo na hlavní silnici a vede směrem k cíli po širokém asfaltu. 
 
 
 
 



 

 
 

 
PŘÍJEZD DIVÁKŮ K SERVISNÍMU AREÁLU LETIŠTĚ POPICE 

 
 
Provoz v okolí servisního areálu je jednosměrný dle přiložené mapy. Na parkoviště u samotného areálu je 
příjezd účelovou komunikací odbočující ze silnice Strachotín – Pouzdřany v křižovatce se souřadnicemi 
48°55'25.036"N, 16°38'9.363"E. 
 
Popis příjezdu ve směru od Strachotína – po odbočení z hlavní silnice vpravo v obci Strachotín pokračujte 
2,51 km do místa křižovatky s účelovou komunikací (vpravo před vámi uvidíte za křižovatkou vodárenský 
objekt), odbočte vpravo a dále se řiďte dopravním značením. 
 
Popis příjezdu ve směru od Pouzdřan – po odbočení na železniční nadjezd v obci Pouzdřany pokračujte 
2,66 km do místa křižovatky s účelovou komunikací (vlevo od silnice uvidíte před křižovatkou vodárenský 
objekt), odbočte vlevo a dále se řiďte dopravním značením. 
 
Příjezd místní komunikací od obce Popice je zakázán. 
 
Na obslužné komunikaci od odbočení vpravo na místní komunikaci vedoucí od Popic směrem k parkovišti 
a dále kolem servisního areálu až k výjezdu na silnici Strachotín – Hustopeče je zákaz zastavení s výjimkou 
soutěžních vozidel. Prosíme, respektujte tento zákaz. 
 
Parkoviště u servisního areálu má omezenou kapacitu. Pokud bude naplněno, nasměrují vás pořadatelé na 
parkovací místa na silnici Strachotín – Hustopeče (docházková vzdálenost cca 800 metrů). 
 
Dbejte dopravního značení a pokynů pořadatelů. 
 
Děkujeme. 
 
Pořadatelé AGROTEC MOGUL RALLY2010 

 
 
 

 
 
 
 

 


