
Harmonogram výstavy historických vozidel 
 

„ HISTORICI V ROUDNICI  2020 “ – 18. ročník 
 

 7:30 – 9:00 Přejímka vozidel na Karlově náměstí 
Vzhledem k nepříznivé dopravní situaci v Roudnici nad Labem žádáme účastníky o včasný příjezd. V případě 

zpoždění nás, prosím, kontaktujte na mobilním čísle: 737 357 346 (Lukáš Mach), abychom Vám rezervovali 

parkovací místo. Při vjezdu na výstavní plochu bude kontrolováno, zda vozidlo splňuje podmínky provozu na 

veřejných komunikacích. Po zaparkování vozidla na výstavní ploše se každý účastník zaregistruje u pořadatelů a 

obdrží poukázky na oběd v Zámecké restauraci, itinerář spanilé jízdy, informační leták, popisový list k vozidlu, 

účastnický upomínkový list a popř. propozice k účasti v soutěži „O pohár pořadatelů“. Každé vozidlo bude poté 

pořadateli ohrazeno a opatřeno popisovým listem. Startovné (oběd pro řidiče a sada upomínkových předmětů) 

činí 250 Kč. Pro další účastníky setkání je nutné oběd závazně objednat předem v přihlášce. Cena tohoto oběda 

je 100 Kč. 

Při registraci bude možno zakoupit komplet dvou DVD z předcházejícího ročníku (2019) v profesionální 

kvalitě. Tato sada obsahuje foto a video, které bude zároveň volně ke shlédnutí na našem kanále na 

https://www.youtube.com. Cena kompletu je 100 Kč, v případě, že si budete chtít tento záznam zakoupit, je 

nutno předem zaškrtnout příslušné políčko v přihlášce.  
 

  8:00 – 13:00 Soutěž „O pohár pořadatelů“  
Soutěž bude probíhat na několika stanovištích v prostoru náměstí. Soutěžící budou plnit úkoly zaměřené na 

vědomosti i zručnost.  
       

 10:00 Zahájení výstavy  
V průběhu dne je zajištěn doprovodný program v podobě prohlídky místní Hlásky, jízdy historickým 

autobusem, divadelního představení a dílniček pro děti. Budou k dispozici i stánky s občerstvením a prodej vína. 

V rámci výstavy bude probíhat prodej klobouků Salonu Dantes a hodnocení vystavených vozidel pořadateli. 

Ceny budou pořadateli uděleny v kategoriích auto a moto do roku výroby 1945 včetně, v kategoriích auto a 

moto vyrobených po roce 1945 a v kategorii speciální vozidla. Udělena bude také cena starosty města. 
  

 10:00 – 14:00 Stylová hudební produkce kapely BONUS v centru výstavy 
 

 10:30 – 10:45 Prezentace salonu Dantes k výročí 75 let od konce 2. světové války           
Prezentace české módy z doby protektorátu. 
 

 10:30 – 13:30 Podávání oběda (čas oběda je uveden na stravence) 
Oběd je zajištěn v Zámecké restauraci, která je přímo na Karlově náměstí.  

 

 10:00 – 14:00 Stylová hudební produkce kapely BONUS v centru výstavy 
 

 11:30 – 11:45 Prezentace salonu Dantes k výročí 75 let od konce 2. světové války           
Prezentace světové módy z doby protektorátu. 

 

 13:00 – 13:30 Soutěžní módní přehlídka dobového oblečení 
Posádky (jednotlivci, páry či větší skupiny), které se předem přihlásily k soutěži dobových kostýmů, budou 

postupně představovány porotě a divákům v centru výstavy. Každá posádka bude mít předem přiděleno soutěžní 

číslo (obdrží před přehlídkou), vítěz bude vyhlášen spolu s ostatními výsledky ve 14:15. 
 

 14:00 Rozprava ke spanilé jízdě a organizaci defilé vozidel v centru výstavy 
 

 14:15 Slavnostní vyhlášení výsledků všech soutěží a předání cen 
 

 14:30 Defilé vozidel a start spanilé jízdy 
Na trasu spanilé jízdy budou vozidla startovat jednotlivě dle pokynů pořadatelů, a to v max. minutových 

intervalech. Každé vozidlo projede nejprve přes startovací bránu, kde bude představen jak řidič, tak jeho stroj. 

Vozidla budou mít po výjezdu z náměstí orientaci usnadněnou pomocí itineráře a šipek. Řidiče žádáme, aby na 

trati nepředjížděli vozidla, která startovala dříve a zároveň, aby s ohledem na pomalejší vozidla nepřekračovali 

rychlost 60 km/h. Trasa spanilé jízdy vede okolím Roudnice nad Labem, její délka je cca 50 km. Vyjížďka je 

opět organizovaná jako tzv. „protijízda“, což znamená, že trasa je volena tak, aby řidiči během spanilé jízdy 

potkávali své kolegy v protisměru. 
 

 16:00 – 17:00 Závěr spanilé jízdy na Karlově náměstí 
Po zaparkování vozidla na výstavní ploše si bude moci každý řidič individuálně vyzvednout  

u pořadatelského stánku upomínkové předměty. 


