
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení přátelé historických vozidel, 
 

opět Vás srdečně zveme na devatenáctý ročník naší soutěže. Po tradičním startu v Ostravě a projížďce 

pěší zónou navštívíme v Mošnově opravnu letadel, kde jsou specializováni na Airbus 320 a Boeing 737, 

což, myslíme si, v republice v takovém rozsahu nikde neumí. V Petřvaldě se možná zasmějeme s hasiči, 

v Bartošovicích se pokocháme zahradou i Domem přírody, zájemci mohou navštívit i Záchrannou 

stanici, v Příboru rodiče Sigmunda Freuda dlouho nepobývali, avšak jeho rodný dům či starobylá kolej 

jsou za procházku stojící a působivý kostel Narození Panny Marie bude otevřen i pro nevěřící.  
 

Rallye ukončíme v Novém Jičíně. V Žerotínském zámku je mj. památka na c. a k. následníka trůnu 

Františka Ferdinanda d´Este i Tomáše Garrigue Masaryka a v Návštěvnickém centru, kromě interaktivní 

výstavy o TOvárně NA Klobouky, v  druhém patře toho domu zemřel generál Laudon, který bránil 

Čechy, Moravu, Slezsko aj. před Prusy, Turky i Rusy. Prostory jsou věnovány jeho době a činům, žel 

Bohu historie někdy bývá ironizující - po dvou a půl stoletích řešíme zase obdobně se opakující potíže. 
  

Zdá-li se vám náš program překombinován, souhlasíme teoreticky. Je koncipován pro různé záliby celé 

posádky, partnerky a dětí. Proto prakticky - koho nezajímají letadýlka, pokračuje dál na oběd. Koho 

zajímají vzácnosti Poodří nebo budoucího psychologa multimediální místnosti, prohlédne si je, koho ne, 

jede dál… Ctitelé Mercedesů Grand Prix vzpomenou na Alfreda Neubauera, příznivci Tatrovek Fritze 

Hückela u vil jeho otce a strýce, příp. i vězení „obývané“ Hansem Ledwinkou. Jen se ELEGANTNĚ 

oblékněte a projeďte se malebnou krajinkou… 
 

na setkání se těší pořadatelé z Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR 
 

Program a trasa  
 

Ostrava, Masarykovo náměstí, 0 km  

08.00 - 09.00 hod. Přejímka do soutěže  

08.30 - 10.00 hod. Prohlídka historických vozidel pro veřejnost a doprovodné akce  

09.45 - 10.00 hod. Rozprava s účastníky  

10.05 - 11.15 hod. Start rallye a přehlídková jízda pěší zónou 
 

Ostrava, Stará Bělá - ČS EuroOil, 12 km  

10:25 - 11:30 hod. Jízda stálosti 
 

Mošnov, Job Air Technics, ulice gen. Fajtla, 26 km 

10:45 - 12:45 hod. Průjezdní kontrola, prohlídka opravny letadel (max. 30 min s technikem, skupiny 

po cca 20 osobách, malé dětí mohou taky, od 11.00 do 12.15) 
 

Petřvald, Hasičská zbrojnice, 30 km 

11:35 - 14:00 hod. Průjezdní kontrola a oběd v restauraci Sokolovna (pěšky 380m) 
 

Bartošovice, „na Stodolní“, 42 km 

13:05 - 14:45 hod. Průjezdní kontrola, návštěva Domu přírody Poodří (v délce cca 10 min.), zájemci 

mohou za vstupné i do Záchranné stanice Českého svazu ochránců přírody (cca    

v délce 20 až 45 min.) 
 

Příbor, náměstí Sigmunda Freuda, 54 km 

13:40 - 15:15 hod.  Průjezdní kontrola, procházkový okruh městem (cca 10 min.): samostatné 

prohlídky kostela Narození Panny Marie (cca 5 min.), zahrady Piaristů a po 

zaplacení vstupného i „Freudova“ domu (cca 15 min.) nebo Piaristické koleje 

s pamětní síní a knihovnou ze 17. století 
 



 

Nový Jičín, ulice Revoluční, 70 km 

14:30 - 15:40 hod.  Hückelovy vily, průjezd zahradou, vzpomínka na Fritze Hückela a jeho úspěch 

s Tatrou 12 Targa-Florio na stejnojmenném závodě v roce 1925 
 

Nový Jičín, Masarykovo náměstí, 72 km 

14:45 - 15:45 hod.  Cíl rallye, přehlídka ELEGANCE, prohlídka vozidel do 17.30 

14:50 - 16:00 hod. Žerotínský zámek, individuální prohlídka expozice Nechte na hlavě aj. (cca 30 

min.), průvodce je objednán na 15.00 a 15.30  

15:30 - 17:00 hod. Návštěvnické centrum, individuální prohlídka stálé expozice Klobouků (cca 15 až 

45 min.) a generála Laudona (cca 15 až 45 min.), případně foto-vernisáže z námi 

pořádaných veteránských akcí  

17:00 - 17:30 hod. Vyhlášení výsledků a předání cen    
 

Nový Jičín, na Skalkách, 76 km 

18:00 - 24:00 hod.  Večeře, přátelské posezení  

 

Propozice 
 

Rallye je pořádána pro historická vozidla do roku výroby 1986 vč. Pořadatelé si vyhrazují právo výběru 

přihlášených, vč. udělení výjimek, sloučení nebo vytvoření nových kategorií. Při přejímce musí účastník 

předložit doklady k vozidlu a podepsanou přihlášku.  
 

Soutěž probíhá za běžného silničního provozu, podle šipkového itineráře (nebo dle mapky) s plněním 

úkolů na průjezdních kontrolách (účast v těchto disciplínách není povinná). Startovní číslo musí být 

umístěno vpředu vpravo ve směru jízdy, nejlépe na předním nárazníku a nesmí zakrývat RZ.  
 

Pro konečné vyhodnocení posádek bude rozhodující nejvyšší součet bodů. V případě rovnosti bodů 

rozhodují dodatečná kritéria v pořadí: 1. stáří vozidla ve prospěch staršího, 2. objem motoru ve 

prospěch menšího, 3. doplňková disciplína ve prospěch šikovnějšího. Kromě absolutního vítěze, budou 

vyhlášeni a odměněni první tři v kategoriích: 
 

- automobily:   - kategorie A1, vyrobené do roku 1945 vč.      

- kategorie A2, vyrobené v letech 1946-70   

- kategorie A3, vyrobené v letech 1971-86 vč. případných výjimek  

- motocykly:    - kategorie M1, vyrobené do roku 1945 vč.  

- kategorie M2, vyrobené v letech 1946-86 vč. případných výjimek  
 

Nezávisle budou oceněny ty dobově oblečené posádky, které se porotě budou nejvíce líbit. 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhnutelných změn programu a prohlašuje, že má uzavřené pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou pořádáním této rallye. Optimální počet účastníků je 60 vozidel. 

V dalším se soutěž řídí Národními sportovními řády MČR - PHV AVCC AČR.  

 

Zápisné a poplatky 
 

Zápisné za automobil - při platbě předem vč. ostatních poplatků na b.ú. klubu: 

 automobil do roku 1945 vč.         …………………………………………. 440,- Kč 

 automobil od roku 1946 do roku 1970 vč.        …………………………………………. 540,- Kč 

 automobil od roku 1971 do roku 1985 vč. + výjimky ………………………………….……… 590,- Kč  
 

Zápisné za motocykl - při platbě předem vč. ostatních poplatků na b.ú. klubu: 

 motocykl do roku 1945 vč.             …………………………………………. 270,- Kč 



 

 motocykl od roku 1946 do roku 1985 vč. + výjimky  ……………………………….………… 370,- Kč 
 

Přihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky       ……….………..…....  příplatek  +200,- Kč / HV 

Nepřihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky ……………………….   příplatek  +300,- Kč / HV 
 

Zápisné za automobil / motocykl je podmínkou pro účast v rallye a zahrnuje:  

pojištění rallye, pořadatelské zajištění, startovní číslo, bulletin a další materiály, drobné občerstvení po 

trase, ceny, v Mošnově prohlídku opravny letadel (omezená kapacita a nutnost vyplnit v Přihlášce 

jména, data narození a adresy všech členů posádky) a Žerotínského zámku vč. Návštěvnického centra 

v Novém Jičíně. Vše pro 2 osoby v automobilu, resp. 1 osobu na motocyklu. Zdarma je návštěva Domu 

přírody Poodří, pořadatelé přispějí na údržbu a za otevření kostela Narození Panny Marie v Příboře. 
 

Ostatní poplatky (nepovinné):        

 Mošnov - prohlídka leteckého podniku  

navíc pro 3. a další osobu v autě, resp. 2. a další osobu na motocyklu  .……………...…..     40,- Kč / os.   

                                                 studenti, senioři, děti (do 6-ti let zdarma)  ......................      20,- Kč / os. 
 

 Petřvald - oběd v Sokolovně  (vývar, knedlo-vepřo-zelo nebo kuřecí řízek) ................     80,- Kč / os.        

              dětské porce ……..      50,- Kč / os. 
 

 Nový Jičín - společná vstupenka na prohlídku Žerotínského zámku a Návštěvnického centra  

    navíc pro 3. a další osobu v autě, resp. 2. a další osobu na motocyklu  .…..............…..     70,- Kč / os.   

                                                 studenti, senioři, děti (do 6-ti let zdarma)  ......................     40,- Kč / os. 
 

Zájemci si mohou v Bartošovicích zakoupit prohlídku Záchranné stanice 40,- Kč/os. (studenti, senioři a 

děti 20,- Kč, děti do 6-ti let zdarma), v Příboru prohlídku rodného domu S. Freuda vč. elektronického 

průvodce 40,- Kč/os. (studenti, senioři a děti 20,- Kč, děti do 6-ti let zdarma) nebo jeho síň v muzeu 

v Piaristické koleji 30,- Kč/os. (studenti, senioři a děti 15,- Kč, děti do 6-ti let zdarma). 
 

Příklad výpočtu: Tatra 603 z roku 1970, tři senioři s desetiletou vnučkou stojí 540 Kč, ale obsahuje vstupy pouze pro dvě 

osoby. Chtějí-li spolujezdci rovněž na prohlídky, připlatí si za Mošnov 2x 20, tj. celkem 580 Kč, plus exposice v Novém Jičíně 2x 

40, tj. celkem 660 Kč, chtějí-li obědvat, připlatí si tři obědy a jeden dětský, tj. 3x 80 + 50, tzn. konečná cena je 950 Kč. 

 

Organizační 
 

Zasláním přihlášky a platbou předem si rezervujete účast na Veteran Rallye Ostrava 2017. Vyplněné 

přihlášky zašlete nejpozději do 15. 5. 2017 mailem na tvsco@email.cz nebo poštou na adresu klubu.  
 

Zápisné vč. ostatních poplatků uhraďte na účet č. 2600245932 / 2010 (Fio banka, variabilní symbol = 

rok narození řidiče). Po zaplacení a obdržení vaší přihlášky vám potvrdíme účast nebo vrátíme platbu.  
 

Obědy a prohlídky objednáváme pouze předem přihlášeným, nepřihlášení vč. těch kteří nezaplatí, se 

vystavují riziku nepřijetí do soutěže! Při přejímce obdržíte itinerář, stravenky, vstupenky atd. Platbu při 

omluvené neúčasti vracíme.  
 

Povečeřet můžete v Novém Jičíně na náměstí nebo s  pořadateli v chatové osadě a hotelu Na skalkách 

( 777 626 408), či sami vedle ve Srubu Skalka ( 731 117 951). Ubytování doporučujeme tamtéž. 

 

Pořadatelé ve spolupráci s městy a obcemi 
 

Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR     

Mitušova 67, 700 30  Ostrava - Jih   Kontaktní osoby: 

tvsco@email.cz     Vladimír Rojek   604 543 846 

www.tvsco.cz, www.facebook.com/tvsco  Milan Chudej    731 625 608 (www.Fiat128.cz) 

mailto:tvsco@email.cz
mailto:tvsco@email.cz
http://www.tvsco.cz/
http://www.facebook.com/tvsco

