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PROPOZICE XIX. PÍSECKÉ JÍZDY HISTORICKÝCH VOZIDEL 

konané 15. června 2019 
 
VETERAN CAR CLUB PÍSEK spolek 
za spolupráce s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku 
o.p.s., hotelu Lázně Vráž a ostatních sponzorů pořádá XIX. píseckou 
jízdu historických vozidel. Trasa jízdy vede po silnicích II. a III. tříd 
v okolí obcí Temešvár, Slabčice, Dobronice u Bechyně, Stádlec, 
Branice, Zvíkovské podhradí a Vráž, kde bude zakončení jízdy 
v zámeckém parku Lázní Vráž. Posláním této akce je seznámit 
širokou veřejnost s renovátorskou činností členů veteránského hnutí 
a předvést výkony historických vozidel a jezdců. 
 
Jízda se tradičně koná každou třetí sobotu v červnu. VCC Písek 
pořádá tuto akci jako vzpomínku na závod, který se pod názvem 
„PŘES DVA MOSTY“ konal mezi léty 1950-53, projížděl obcí 
Temešvár na Písecku a jezdil se zde přes starý řetězový most a 
novější podolský most. Okruh ve tvaru osmičky měřil 7 km a 
překonával převýšení 75 m! Oba tyto mosty - podolský u obce 
Temešvár a řetězový u obce Stádlec budete mít příležitost navštívit. 
 
POŘADATELSKÝ SBOR 
ředitel jízdy: Fr. Svoboda 
hlavní pořadatel: J. Pecín, M. Simota 
vedoucí tratě: L. Kuděj, T. Klement, B. Černý, J. Macháček 
technická komise: M. Václavík, J. Červenka 
hospodář: A. Krejčí 
 
1) ZPŮSOB JÍZDY 
Jde o jízdu za běžného silničního provozu vedenou po státních a 
místních komunikacích. Podrobné údaje budou uvedeny v itineráři, 
který obdrží každý řidič před startem. V průběhu celé jízdy se budou 
plnit úkoly.  
Při prezentaci bude účastníkům předán itinerář s mapou a 
podrobnými informacemi o celé jízdě a jednotlivých úkolech. 
 
2) TRAŤ 
Jízda je vedena po místních komunikacích s asfaltovým povrchem 
za běžného silničního provozu ve dvou délkách: 69 nebo 103 km. 
- start – Písek, Palackého sady 
- cíl – Vráž, zámecký park Lázní Vráž 
 
 
 
 

3) ÚČAST 
Zúčastnit se mohou všechna historická vozidla až po třídu E (Post War) 
vyrobená do 31. 12. 1960, výjimečně vozidla třídy F vyrobená mezi 1. 1. 
1961 a 31. 12. 1970, a to ve třídě zachovalosti vozidla A1 (originální) 
nebo A2 (autentická), která mají stálou RZ, či platnou VRZ. Pořadatel si 
vyhrazuje právo nepřijmout vozidla, která neodpovídají požadavkům na 
historickou původnost. Maximální počet je 50 automobilů a 60 motocyklů. 
Pro velký zájem je uzávěrka elektronických přihlášek 31. 5. 2019. 
O udělení výjimky rozhoduje ředitel závodu. 
 
4) VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ 
Každý z účastníků je povinen předložit při přejímce doklady řidiče i 
vozidla, potvrzení o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). 
Všichni jezdci a spolujezdci na motocyklu i v sidecaru musí absolvovat 
jízdu v přilbě. 
POZOR: Jezdec a případně i spolujezdec na motocyklu musí použít 
předepsanou přilbu, nikoliv kuklu! 

 
5) POJIŠTĚNÍ 
Každý z účastníků jízdy je povinen mít na vozidlo uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné 
ručení). 

 
6) PREZENCE 
Prezence proběhne 15. června 2019 od 8,00 - 9,30 hod. před hudebním 
pavilonem v Palackého sadech v Písku (příjezd z jednosměrné Tylovy 
ulice). 

 
7) TECHNICKÁ PŘEJÍMKA A KONTROLA PŘEDEPSANÝCH DOKLADŮ 
Přejímka a kontrola bude prováděna na prostranství před hudebním 
pavilonem v Palackého sadech v Písku. Účastníci jsou odpovědni za řádný 
technický stav svého vozidla dle zákona č.56/2001. Pořadatel má právo 
nepřipustit vozidlo na start pro špatný technický stav bez náhrady. 

 
8) PŘIHLÁŠKY 
Řádně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Veteran Car Club Písek 
spolek, Zeyerova 2502, 39701 Písek, nebo elektronicky na: 
jizda@vccpisek.cz, Formuláře přihlášek jsou k dispozici na internetových 
stránkách: www.vccpisek.cz. 

 
9) STARTOVNÉ 
Startovné se platí při přejímce a činí pro všechny kategorie 250 Kč za 
vozidlo. V ceně startovného je pro MOTO 1 oběd, pro AUTO 1 oběd. 
Obědy se podávají v restauraci hotelu Lázní Vráž. Další obědy lze 
dokoupit v restauraci, případně u prezence na startu. 

 
10) CENY 
Z každého stanoviště, na kterém se plní úkoly, bude cenou odměněn 
jeden účastník z kategorie AUTO a MOTO s nejlepším dosaženým 
výsledkem. Při rovnosti bodů rozhoduje a) stáří vozidla, b) nižší 
obsah motoru. 
Pořadatel navíc vylosuje jednoho účastníka, který získá poukaz na 
testaci/přetestaci historického vozidla zdarma. Hodnoceni nejsou 
členové VCC Písek. 
 
11) VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
Výsledky budou vyhlášeny 15. června 2019 ve Vráži. Výsledková 
listina bude vyvěšena na viditelném místě a následně zveřejněna na 
internetových stránkách klubu VCC Písek. 
 
12) ČASOVÝ ROZVRH 
08,00-09,30   příjezd a přejímka vozidel, výstava, Písek 
10,00-10,15   rozprava 
10,30             start do jízdy 
16,30-17,00   vyhlášení výsledků, oběd – Vráž 
Od 17,00 volná zábava s možností táboráku a přespání ve 
vlastním stanu v zámecké zahradě. 
 
Zámecký park Lázní Vráž poskytuje důstojné zázemí pro zakončení 
jízdy a parkování vozidel. Dojde zde k vyhlášení výsledků 
z jednotlivých stanovišť a k odměnění účastníků věcnými cenami. Ve 
stravovacích prostorách hotelu dostanou účastníci oběd. 
 
13) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Vážení účastníci, jistě si uvědomujete, že jedete jízdu za běžného 
silničního provozu, a proto věřím, že každý jezdec pojede tak, aby 
neohrozil sebe ani nikoho z ostatních účastníků nebo diváků a že 
způsob jízdy každého z Vás nebude v rozporu s pravidly silničního 
provozu. Každý účastník je proto povinen bezpodmínečně dodržovat 
bezpečnostní předpisy a dbát všech pokynů pořadatelů, a to jak před 
zahájením, tak i v průběhu jízdy. Nejedná se o závod, není cílem 
zvítězit, ale přesvědčit se, že naše stroje na to mají, a proto je 
opečováváme, hýčkáme a rozmazlujeme. 
Těšíme se na Vaše přihlášky, na setkání s Vámi na startu v Písku a 
v cíli v zámeckém parku Lázní Vráž. 
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