
Svatováclavská jízda historických vozidel 

 

 

Prováděcí ustanovení. 
    

 

      KHV Nový Jičín pořádá dne 28.9.2020 „Svatováclavskou jízdu historických vozidel“ po 

Novém Jičíně a okolí doplněnou o soutěž elegance účastníků v dobovém oblečení. Akce je 

náhradou za letošní neuskutečněný 10. ročník „ Svatováclavské vyjížďky „.Slouží k presentaci 

historických vozidel vyrobených do roku 1980 od počátku minulého století. Tato vozidla jsou 

ukázkou technických a řemeslných dovedností všech, kteří se na jejich dokonalosti a funkčnosti 

svými znalostmi a umem podíleli. 

        

       Akce je pořádána za přispění města Nového Jičína, obce a zámku Kunín a zámku Lešná 

     

      Počet účastníků je omezen na 100 vozidel. Na akci je nutno se předem přihlásit na klubovém 

webu ve formuláři, který bude k dispozici od 20.8.2020 do. Startovné je stanoveno na 500,- Kč na 

vozidlo s řidičem a 100,- Kč za každého dalšího účastníka. Účastnické poplatky je nutno zaslat 

předem na klubový účet č.ú. 2501633884/2010. Přihlášku a startovné je potřeba uhradit do 

21.9.2020. V případě registrace a platby startovného až na místě v den konání akce bude startovné 

navýšeno na 600,- Kč za vozidlo s řidičem. 

 

      Každý řidič obdrží pamětní medaili a každý účastník oběd. Vyhodnocení účastníci poháry, dle 

možnosti pořadatelů. 

 

      Trasa jízdy vede po silnicích I.až III tř. po Novém Jičíně a jeho okolí. Akce začne na zámku v 

Kuníně v 7.00 hodin presentací účastníků a výstavou vozidel. 

 

10.00 hodin odjezd z Kunína přes Nový Jičín, Starý Jičín, Starojickou Lhotu, Palačov a Lešnou do 

zámecké zahrady zámku Lešná, kde bude výstava vozidel s programem. 

                  

12.30 hodin odjezd z Lešné přes Pernou, Jasenici, Hostašovice, Straník, Kojetín do Nového Jičína 

na Masarykovo náměstí. 

 

13.00 hodin oběd účastníků, výstava vozidel doplněná o soutěž elegance s programem 

        

16.00 hodin vyhlášení výsledků a závěr akce. 

 

         Závěrečné ustanovení.       

 

 Svatováclavská jízda se jede v běžném silničním provozu. Každý účastník se akce zúčastňuje z 
vlastní vůle a na vlastní nebezpečí. Je povinen mít u sebe platné doklady od vozidla, řidičský průkaz 

a doklad o zaplacení zákonného pojištění. Je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a 

chovat se ohleduplně. 

                  

V Novém Jičíně dne 18.7.2020                       Kontakt: tel: 602780163       Horák František 

                                                                         e-mail:fiathorak@seznam.cz 

                                                                        https://khv-nj.cz/ 
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