
Svatováclavská jízda historických vozidel 28.9.2022 
   
       
Prováděcí ustanovení:  
      
KHV Nový Jičín pořádá ve středu 28.9.2022 „Svatováclavskou jízdu historických vozidel" 
/do roku výroby 1970/ se startem v Odrách a ukončením v Novém Jičíně. Akce je pokračováním tradice 
svatováclavských vyjížděk s ukázkou technických a řemeslných dovedností všech, kteří se na 
dokonalosti a funkčnosti vozidel svými znalostmi a umem podíleli. 
 
Akce je pořádána za podpory města Odry, Nový Jičín, městyse Suchdolu nad Odrou, firmy Mateiciuc 
a.s., zámků Nová Horka a muzea v Suchdole nad Odrou. 
 
Počet účastníků je omezen na 100 vozidel s tím, že je potřeba se předem přihlásit. 
Přihláška bude k dispozici na webových stránkách KHV Nový Jičín (www.khv-nj.cz) od 28.8.2022. 
Startovné je stanoveno na 500 Kč na vozidlo s řidičem, každý další člen osádky vozidla zaplatí 250 Kč. 
Účastnický poplatek je potřeba zaslat na účet KHV Nový Jičín č.2501633884/2010 a je třeba doplnit 
do poznámky pro příjemce jméno a příjmení řidiče historického vozidla. Platbu je potřeba provést s 
předstihem tak, aby se připsání na účet KHV N.J. uskutečnilo do 23.9.2022. V případě registrace v místě 
startu bude platba za každého účastníka navýšena o 100 Kč. 
Z účastnického poplatku bude hrazeno občerstvení, náklady související s pořádáním akce a vstupenky 
do zámků a muzeí.  
 
Přihláška na Svatováclavskou jízdu historických vozidel se stává závaznou až po připsání účastnického 
poplatku na účet KHV Nový Jičín, při platbě v hotovosti v místě startu po jeho úhradě. Účastníkům, 
jejichž platba bude připsána na účet KHV N.J. po 23.9. a účastníkům s úhradou v místě startu nebude 
garantován oběd.  
 
Každý řidič obdrží pamětní medaili, propagační brožury a vyhodnocení účastníci poháry.  
 
Trasa vyjížďky povede převážně po silnicích II. a III. třídy se startem v Odrách v parku společnosti 
Mateiciuc a po okružní jízdě po náměstí TGM Odry povede přes Emauzy, Hynčice, Vražné, Mankovice, 
Suchdol,Hladké Životice, Pustějov, Butovice, Studénku, zámek Nová Horka, Skotnici, Prchalov do 
Nového Jičína, kde skončí na Masarykově náměstí. Celková délka trasy je zhruba 54 km.  
     
Časový harmonogram: 
 
7:30 - 9:15 presentace účastníků v parku společnosti Mateiciuc v Odrách, ranní občerstvení. 
7:30 - 9:30 výstava vozidel 
9:30 zahájení akce, okružní jízda náměstím Odry, pak směr Bělotín a odjezd k muzeu v Suchdole 
10:30 - 11:30 prohlídka muzea v Suchdole 
11:30 - 12:00 přejezd do zámku Nová Horka 
12:00 - 13:00 výstava vozidel na zámku Nová Horka, prohlídka zámku. 
13:00 - 14:00 přejezd z Nové Horky do Nového Jičína 
14:00 - 16:00 oběd, vyhodnocení a závěr akce za doprovodu kapely Klika NJ Blues. 
 
  
  

 



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 k vozidlu, řidičský průkaz a doklad o 
zaplacení povinného ručení. Je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, chovat se ohleduplně a 
dbát pokynů organizátorů. 
 
KHV N.J. má na základě smluv a dohod dojednán vjezd na místo startu, určených prostor na náměstích, 
na parkovací místa u muzea a zámku a vstup do nich jen pro přihlášené účastníky Svatováclavské jízdy, 
t.j s identifikační páskou na ruce a u vozidla kartičkou se startovacím číslem. 
Vozidla, která nebudou předem nebo nejpozději v místě startu zaregistrována, nebudou mít v  
zastávkách během trasy zajištěn vjezd a místo pro parkování. 
 
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu trasy z důvodu aktuálních uzavírek silnic, které do konání 
akce mohou nastat. 
 
     
V Novém Jičíně, 20.8.2022     Klub historických vozidel Nový Jičín 
 


