
PRAŽSKÁ NOBLESA 2022  

aneb jízda pravidelnosti Jeremenkovou ulicí  

14. ročník  

Vážení přátelé,   

náš Veteran a Vintage Club si Vás dovoluje pozvat na letošní, již 14. ročník Pražské Noblesy, která se tradičně 

koná první sobotu v říjnu - 1. 10. 2022.  

Pro letošní rok jsme se rozhodli držet stejné koncepce jako v uplynulém roce, tedy aby se vše odehrávalo na 

otevřeném prostranství. Technická a administrativní přejímka bude opět v areálu bývalého pivovaru Braník. 

Na přivítanou bude jako vždy občerstvení: káva, čaj, sladké pečivo a nebude chybět ani tradiční chléb se 

sádlem a škvarky.    

Po oficiálním zahájení letošní Pražské Noblesy účastníci pojedou první soutěžní jízdu Jeremenkovou ulicí, po 

které bude následovat spanilá jízda Prahou 4. Na trati spanilé jízdy Vás vyfotíme před Bazilikou sv. Petra a 

Pavla, území národní kulturní památky Vyšehrad. Následně se vrátíte do areálu pivovaru Braník, kde bude 

připraven oběd a který zpříjemní jazzová kapela SWING SESSION. Po obědě absolvujete druhou soutěžní 

jízdu Jeremenkovou ulicí a druhou spanilou jízdu. Ta Vás zavede na střechu OC WESTFIELD, kde 

absolvujete jednoduchou soutěž o cenu OC WESTFIELD. Součástí této zastávky bude při Vašem odjezdu 

představení Vašeho vozidla a posádky divákům. Poté pojedete na Vyšehrad, kde jsme pro Vás připravili 

prohlídku kasemat, nově Podolská kasemata, a kasemata Goerlitz, dále prohlídku baziliky sv. Petra a Pavla.   

Vyhlášení výsledků Pražské Noblesy 2022 cca v 17 hodin na Letní scéně Vyšehrad. Novinkou je, že vedení 

Národní kulturní památky nám umožní vstup na Letní scénu částí kasemat, které jsou pro veřejnost 

nepřístupné, v dolní části hradeb Vyšehradu.  

V příloze Vám posíláme program a přihlášku na letošní Pražskou Noblesu. Při podpisu přihlášky a jejím 

odeslání na naši adresu podepisujete zároveň souhlas s GDPR a čestné prohlášení. Odkaz na oba dokumenty 

naleznete v přiložené přihlášce.   

Letošní ročník je jako vloni omezen počtem 140 historických vozidel, a to do roku výroby 1970 včetně. Pro 

korektnost budeme průběžně na našich webových stránkách www.vavc.cz uvádět seznam přihlášených 

vozidel.   

Těšíme se na Vás a věříme, že se letos opět vše vydaří.   

Jménem organizačního výboru:  Vladimír Sušek – ředitel Pražské Noblesy 2022  

                                                     Petr Navrátil – předseda Veteran a Vintage Clubu z.s.  

  

 S přáním hezkého dne,  

  

 Ing. Vladimír Sušek  

  

+420 724 121 164 vvcpraha@centrum.cz  


