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    V Praze 25. února 2022 

Vážení přátelé motorismu, 

rádi bychom Vás, stejně jako další jednotlivce a kluby historických vozů v Evropě, pozvali na třináctý 

ročník Mezinárodního závodu historických vozidel v jízdě do vrchu  VETERAN RALLYE v KUTNÉ 

HOŘE. Závod se koná 19. – 21. 8. 2022. Jedná se o prestižní závod, který v minulých letech 

zaznamenal vysoce pozitivní ohlas od účastníků, široké veřejnosti a medií.   

Nabízíme možnost zúčastnit se této výjimečné akce. Do závodu se mohou přihlásit majitelé 

historických vozidel, jejichž rok výroby je do roku 1940. O jejich výběru a účasti v tomto závodě 

rozhodne odborná komise za pomoci Národního Technického Muzea.  

Pro vítěze jsou připraveny peněžité odměny a pro všechny atraktivní doprovodný program. 

Závodníci se mohou ubytovat v Hotelu Mědínek, který je partnerem projektu a tradičně poskytne 

pro všechny posádky stravování zdarma (posádka = 2 osoby). 

Termín uzávěrky pro odeslání přihlášek, kopie technického průkazu a 3 snímků vozidla je 

30. 5. 2022. Přihlášky doručené po výše uvedeném termínu nemusí být akceptovány. Všichni vybraní 

účastníci budou písemně vyrozuměni nejpozději do 30. 6. 2022.  V případě Vašeho následného 

potvrzení účasti, bude vybírána nevratná záloha v částce 2 500 Kč, jako příspěvek na organizaci 

závodu, ostrahu, program a ubytování, která je splatná nejpozději do 15. 7. 2022 na účet číslo 

2113396805/2700. 

Upozorňujeme, že stejně jako v předchozích ročnících je v pravidlech zahrnuta povinnost 

účasti v dobového kostýmu pro závod, spanilou jízdu a slavnostní vyhlášení.  

 

Srdečně zveme Vás i členy Vašeho klubu na tuto jedinečnou akci a věříme, že si nenecháte 

ujít atmosféru závodu startujícího v samotném srdci historického města Kutná Hora, zapsaného na 

Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Přihlaste své členy do závodu a poměřte kvalitu  

a nostalgickou krásu Vašich strojů s ostatními kluby nejen z ČR, ale i Evropy. 

 

Vzhledem k přetrvávajícím omezením související s COVID19 Vás budeme průběžně 

informovat o případných realizačních změnách. Přes všechny aktuální potíže věříme, že situace 

nám umožní třináctý ročník rallye v Kutné Hoře uskutečnit. 

 

Těšíme se na Vaši odpověď a setkání s vámi, za organizátory 

 
David Češek 
Mobile: +420 602 368 365 
david.cesek@dedeman.cz 
www.veterani-kh.cz 
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