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Základní informace o srazu 

 
Kdy:     4.-5.8.2023 
 
Kde:     Velké Náměstí v Kroměříži 
 
Příjezd:    v pátek 15:00 do 18:00 hod. 
     
Startovné:   2 900Kč řidič / 2 900Kč další člen posádky od 15let; 

Spolujezdec 11 – 15let 1 500Kč, spolujezdec do 11 let zdarma 
 
Ubytování: Domov mládeže Střední škola hotelová a služeb, Pavlákova 3942, 

Kroměříž. Doporučené hotely a penziony viz kapitola ubytování. 
 
Parkování: Zajištěno na uzamčeném prostoru vedle ubytování 
 
Určeno pro:   Historické auto + moto do r. v. 1945 + vybrané stroje. 

Dobové oblečení doporučeno 
 
Registrace nutná předem:  www.ceskyveteran.cz 
 
 

I. ZAJÍMAVOSTI O SRAZU 

Dobrý den dovolte nám Vás co nejsrdečněji pozvat na 11. ročník veteránské akce s názvem 
Veteránem nejen Kroměřížskem. Jedná se o vícedenní sraz historických vozidel kombinující prvky 
soutěže elegance, spanilé a orientační jízdy.  

Trasa100 km orientační jízdy je vedena malebnou krajinou okolo Kroměříže směrem Moravské 
Slovácko na státní zámek Milotice. Toto místo bylo vybráno z důvodu pomyslné poloviny celé trasy 
a bude zde hlavní zastávka celého srazu. V odpoledních hodinách bude trasa pokračovat 
Slováckem zpět na Hanou. Slavnostní společenský večer s živou hudbou a vyhlášením výsledků 
bude probíhat v secesním sále historické budovy Psychiatrické nemocnice v Kroměříži . 

 
Zúčastnit se mohou všechny automobily, motocykly a užitková vozidla do roku výroby 1945 

(včetně) a vozidla vybraná (schvaluje technická komise). Maximální počet vozidel je z kapacitních 



důvodů ustanoven na 60. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel. Sraz je konaný ve 
spolupráci s městem Kroměříž pod záštitou starosty města Kroměříže. 
 

II. OBĚDY A OBČERSTVENÍ 

Parkování během obědů na Čestném nádvoří státního zámku Milotice. Obědy budou 
servírovány za humny zámku, kde je Hostinec U Draka. (I když se zde natáčela pohádka Za humny 
je drak, tak vy budete za humny zámku pouze obědvat)  
 

 
 

III. UBYTOVÁNÍ 

Ubytování zajišťujeme v Domově mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. 
Cena 500Kč/os/noc se snídaní. Pokoje jsou 3lůžkové s vlastním sociálním zařízením. Při příjezdu na 
ubytování je nutný občanský průkaz. 

 
V případě zvýšených nároků na ubytování doporučujeme např. tyto hotely a penziony. Toto 

ubytování si účastník zajišťuje sám.  
- U Zlatého Kohouta     http://www.uzlatehokohouta.cz  
- La Fresca       http://www.lafresca.cz/ 
- Hotel Bouček      http://www.hotelboucek.cz  
- Malý Val      http://www.malyval.cz  
- Octárna     http://www.octarna.cz  
- Černý Orel     http://www.cerny-orel.eu/ 
 
Noční parkování vozidel zajišťujeme v rámci uzamknutých prostor hned vedle ubytování. 

 

IV. REGISTRACE  

Registrace je nutná prostřednictvím internetu na našich klubových stránkách: 
www.ceskyveteran.cz 

 
Uzávěrka přihlášek je 1.5.2023 nebo do naplnění kapacity 

http://www.uzlatehokohouta.cz/
http://www.lafresca.cz/
http://www.hotelboucek.cz/
http://www.malyval.cz/
http://www.octarna.cz/
http://www.cerny-orel.eu/


 
Každá nová žádost o registraci bude potvrzena mailem o přijetí, během několika dní 

obdržíte i potvrzení o úspěšné akceptaci přihlášky či případně odmítnutí. 
 

Startovné budete platit až na základě obdrženého potvrzení o přijetí ze strany pořadatele. 
Zaplacením startovného účastníci potvrzují, že se seznámili s těmito propozicemi srazu, berou na 
vědomí, že sraz a jízda se jede za plného silničního provozu. Řidiči – účastníci jsou povinni 
dodržovat pravidla silničního provozu. Zaplacením startovného prohlašují, že berou na vědomí 
svou účast na srazu výlučně na své riziko, odpovídají za škody způsobené jiným účastníkům nebo 
třetím osobám. Zároveň prohlašují, že nebudou po pořadateli uplatňovat žádnou úhradu za 
utrpěné škody, mimo prokazatelně způsobené pořadatelem. 
 

V. MÉDIA 

Během srazu bude pořizována jak fotodokumentace, tak i video. Následné fotografie se 
objeví na našich stránkách. Z kamerových záznamů bude sestříhán dokumentární film, který bude 
sloužit k prezentačním účelům klubu. Každý účastník dodatečně obdrží informační mail, kde budou 
odkazy ke zhlédnutí jak fotografií, tak finálního videa. Samozřejmostí opět bude lokální medializace 
srazu za podpory Města Kroměříž a rádia. 
 

VI. KONTAKTNÍ INFORMACE 

Pořadatel:     Veterán klub Kroměříž 
     Vejvanovského 374 /2 
     Kroměříž 76701 
 
     Tel: +420 777 883 304 
     Mail: info@ceskyveteran.cz 
 
 

VII. ZÁVĚREM 

Přejeme Vám, aby Vaše překrásná vozidla zvládla námi připravenou trať bez jakýchkoliv problémů, 
aby se vydařilo počasí, které by Vám nesnížilo touhu získat některou z mnoha připravených cen. 
Pevně věříme, že si u nás budete moci v klidu vychutnat sportovní, kulturní i společenské zážitky a 
při návratu domů se budete těšit na další ročník naší soutěže Veteránem nejen Kroměřížskem.  
 
 

REALIZAČNÍ TÝM VKK 


