
VETERAN RALLYE OSTRAVA 2020 
XXII. Memoriál Ing. Františka Procházky & VIII. Setkání přátel italských vozidel 

Sobota 30. května 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 
 

Ostrava, Masarykovo náměstí, 0 km 

08.00 - 09.55 hod. Přejímka účastníků, vystavení vozidel a doprovodný program 

09.55 - 11.30 hod. START rallye a průjezdní kontrola (PK1) 
 

Ostrava - Martinov, Rock & Roll Garage, 11,3 km 

10.20 - 11.45 hod.  Průjezdní kontrola (PK2), zastávka 15 min,  

odjezd prvního 10.35 hod. 
 

Kravaře, Penzion Slanina, 31 km 

11.05 - 13.25 hod. Oběd, průjezdní kontrola (PK3), zastávka 80 min,  

odjezd prvního 12.25 hod. 
 

Opava, Dolní náměstí*), 38,9 km 

12.35 - 15.45 hod. Slezské zemské muzeum (návštěva expozice Slezska v novorenesanční 

výstavní budově), procházka centrem, průjezdní kontrola (PK4), 

zastávka min. 85 min (až 2 hod.), odjezd prvního 14.00 hod. 

(speciálním nadšencům rozhledny, mlýna či bojové techniky bude 

umožněn předčasný odjezd) 
*) parkování na Dolním náměstí dosud nepotvrzeno 



Stěbořice, 50,7 km  

14.10 - 16.00 hod. Průjezdní kontrola (PK5),  

rozdvojení trasy, vpravo odbočí pouze zájemci o rozhlednu Šibenice 

(14.15 - 16.15 hod, navíc 2 x 3,5 km) 
 

Choltice, 55,7 km  

14.20 - 16.15 hod. Rozdvojení trasy, vpravo odbočí pouze zájemci o Větrný mlýn na 

Cholticích, Litultovice (14.25 - 16.15 hod., vnitřní prohlídka jen pro 

předem objednané, navíc 2 x 1,2 km) 
 

Mladecko, Spolek vojenské historie Deštné, 60,3 km 

14.30 - 16.20 hod. Prohlídka "depozitáře" obrněných a nákladních vozidel i MIGu, prů-

jezdní kontrola (PK6), zastávka asi 45 min, odjezd prvního 15.15 hod. 
 

Vikštejn, 74,1 km  

15.35 - 16.40 hod.  Průjezdní kontrola (PK7), jízda stálosti alpskými serpentinami z kopce 

pod Vikštejnem (později přijíždějícím již nebude čas změřen, tzn. body 

nebudou přičteny do výsledků soutěže) 

15.35 - 17:00 hod.  Pro případné zájemce procházka a návštěva zříceniny hradu Vikštejn u 

Dubové 
 

Autokemp Podhradí**), 76 km (delší trasa 85,4 km) 

15.40 - 17.10 hod. CÍL rallye 

17.30  Vyhlášení vítězů a předání ocenění pod terasou baru U vody, RS Česká 

pošta, pak posezení u pivka s přáteli, možná i kytary a přenocování 

**) alternativně trasu i místo vyhlášení dle situace zkrátíme 

Poznámka: vypočtené časy / program můžeme ještě zpřesnit +/- 15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATRA VETERAN SPORT CLUB OSTRAVA v AČR 

Mitušova 67, 703 00 Ostrava 

Jaromír Buček 776 445 756 

David Gavroň 605 225 702 ● Milan Chudej 731 625 608 ● Vladimír Rojek 604 543 846 

tvsco@email.cz ● www.tvsco.cz 
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