
 

 

         

 

 

Propozice cílové jízdy 

„15 let znovuotevření budovy Autoklubu České republiky“ 
1. května 2008  

 

 
Úvod 

17. března 1993 byl po celkové rekonstrukci znovuotevřen klubový dům Autoklubu České 

republiky v Praze 1, Opletalově ulici 29. Slavnostní otevření provedl tehdejší předseda vlády 

Václav Klaus. 

K 15. výročí této události pořádá Asociace Veteran Car Clubů AČR ve spolupráci s Veteran 

Car Clubem Praga v AČR  a Českým veterán klubem v AČR 1. května 2008 cílovou jízdu, 

jejíž cíl bude před budovou AČR v Opletalově ulici. 

 

Průběh jízdy 

Start je libovolný, stejně tak doprava historických vozidel do cílového místa. Cíl jízdy je 

v Praze 1, Opletalově ulici (prostor mezi ulicí Růžovou a Jeruzalémskou), kde budou 

historická vozidla po dobu konání akce vystavena. Příjezd do cílového místa je Opletalovou 

ulicí směrem od Václavského náměstí. 

Vozidla budou svými majiteli označena popiskou s technickými údaji, údaji o vzniku, 

případně renovaci apod. Vyhlášení výsledků jízdy se uskuteční v klubovém domě AČR. 

Předány budou pamětní medaile za účast v cílové jízdě. Zároveň bude vyhlášen nejmladší a 

nejstarší účastník jízdy.  

 

Účel jízdy 

Oslavit důstojným způsobem patnáctileté výročí znovuotevření klubového domu AČR a 

představit pražské i zahraniční veřejnosti historická  vozidla a zároveň propagovat práci členů 

veteránských klubů, kteří jsou schopni uchovat svá vozidla v provozuschopném stavu do 

dnešní doby 

 

Přihlášky 

Přihlášky posílejte na adresu AVCC AČR, Praha 1, Opletalova 29 do 20. dubna 2008. 

Kapacita je omezena maximálním početem 100 automobilů a 20 motocyklů. 

 

Zajištění pořádku 

Po dobu uzavírky Opletalovy ulice a výstavy vozidel bude zajištěna pořadatelská služba a o 

pořádek se postará bezpečností agentura. 

 

Časový program 

8.00   uzavření Opletalovy ulice (od Růžové po Jeruzalémskou) 



8.00 – 10.00 příprava dojezdu 

10.00 – 11.00  dojezd do Opletalovy ulice, registrace účastníků,  

10.00 – 16.00  výstava vozidel 

12.00 – 13.00  oběd v budově AČR 

14.00 přivítání účastníků prezidentem AČR, vyhlášení výsledků, předání 

výročních plaket 

17.00   ukončení akce – otevření Opletalovy ulice 

 

 

Zdeněk Brádka v.r. 

Předseda AVCC AČR 

 

 


