
Svatováclavská jízda historických vozidel 28.9.2021 
   
       
Prováděcí ustanovení:  
      
KHV Nový Jičín pořádá v úterý 28.9.2021 "Svatováclavskou jízdu historických vozidel" 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, města Nový Jičín, zámku Lešná a Mateiciuc a.s. 
Počet účastníků je omezen na 100 vozidel s tím, že je potřeba se předem přihlásit. Přihláška bude 
dispozici na webových stránkách KHV Nový Jičín od 28.8.2021. 
 
Startovné je stanoveno na 450 Kč na vozidlo s řidičem, každý další člen osádky vozidla zaplatí 200 Kč. 
Účastnický poplatek je potřeba zaslat na účet KHV Nový Jičín č.2501633884/2010 a to do 20.9.2021, 
do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení.       
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.  
Každý řidič obdrží pamětní medaili a vyhodnocení účastníci poháry. 
 
Trasa vyjížďky povede po silnicích II. a III. třídy se startem v Odrách v parku společnosti Mateiciuc a 
povede přes Bělotín, Špičky, Hustopeče n. B. na zámek Lešná, odtud pak přes Příluky, Jasenice, 
Hostašovice a Straník do Nového Jičína, kde skončí na Masarykově náměstí.   
    
Časový harmonogram: 
 
8:00 – 9:50 presentace účastníků v parku společnosti Mateiciuc v Odrách, a výstava vozidel. 
9:50 zahájení akce a postupný odjezd na náměstí v Odrách 
10:00 – 11:00 postupný průjezd náměstím v Odrách. 
11:00 - 12:00 jízda do Lešné 
12:00 – 13:30 výstava vozidel v Lešné 
13:30 - 14:30 jízda do Nového Jičína 
14:30 - 16:00 výstava vozidel v Novém Jičíně, oběd 
16:00- 16:30 vyhlášení kategorie motocykl a vozidlo do roku výroby 1945 a od roku 1945", závěr. 
 
Vše 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 a chovat se 
ohleduplně. S ohledem na stáří vozidel věnovat zvýšenou pozornost možnému úniku provozních 
kapalin.  
       
V Novém Jičíně, 31.7.2021     Klub historických vozidel Nový Jičín 
 

 


