
         

Vážení a milí veteránští přátelé, 
 

Středomoravský Klub Automobilistů a Motocyklistů 

v Olomouci 

vás zve na jubilejní 
 

XX. ročník HANÁCKÉHO OKRUHU 
konaný v sobotu 21. července 2018 

 

Jedná se o mezinárodní soutěž historických vozidel - automobilů a motocyklů s datem výroby do roku 1939.  

Pro letošní ročník jsme předběžně připravili tyto samostatné kategorie, v nichž budou předávány ceny:  
 

        •      automobily do r.v. 1925 

        •      automobily zahraničních značek 1926 -1939 

 • motocykly  zahraničních značek                         •      automobily Aero 

 • motocykly ČZ                •      automobily Škoda 

 • motocykly a automobily značky JAWA             •      automobily Tatra  

•    motocykly a automobily značky Praga             •      automobily Walter  

                             •      automobily Wikov  

        •      automobily „Z“ – Zbrojovka Brno 

 •      automobily a motocykly členů klubu SKAM Olomouc  

                   

Vozidla musí splňovat podmínky provozu na veřejných komunikacích. Musí mít buďto platnou RZ, nebo zvláštní RZ 

určenou pro historické vozidlo, dále platné OTP nebo platný průkaz HV. Samozřejmostí je sjednané povinné ručení.  

Soutěž je omezena pouze pro stroje s datem výroby do r. v. 1939 a může se jí účastnit  maximálně 100 vozidel.  
Po naplnění této kapacity (100 posádek) bude zastaven příjem přihlášek.  

Pořadatel má právo výběru a také případné povolení výjimky.   

Ubytování a stravování je zajištěno v areálu Střední školy polytechnické v Olomouci na Rooseveltově ulici 79.  

Parkování vozidel přes noc pro ubytované tak bude v uzavřeném areálu a motocykly se uschovají v garážích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Předběžný program XX. Hanáckého okruhu 

Pátek  20. 7. 2018 – Olomouc – areál Střední školy polytechnické, Rooseveltova 79 

od 15:oo prezentace účastníků a vozidel, technická přejímka  

     19:3o večeře, restaurace Fontána, Smetanovy sady - výstaviště Flora Olomouc (možnost až do 21:00) 

     18:oo prohlídka některé z místních pamětihodností a večer pohodové posezení v parku u Fontány s veterány  

  
 

Sobota  21. 7. 2018 

     8:oo  snídaně 

     8:30  přejímka a prezentace pro opozdilce  

       v areálu Výstaviště Flora Olomouc  

     9:30              ukončení prezentace a rozprava s jezdci  

   10:oo  Smetanovy sady, Rudolfova alej - výstava vozidel,  

                          divácká soutěž elegance 

   11:oo              START do I. etapy (Smetanovy sady) 

    12:3o  CÍL I. etapy – Tovačov 

  oběd, prohlídka zámku, výstava vozidel  

    14:00    START do II. etapy  

    16:3o CÍL II. etapy – Olomouc, Horní náměstí  

    18:00             přejezd do areálu Střední školy polytechnické,  

  Rooseveltova 

    18:30             večeře  

    19:3o zahájení společenského večera  

    20:oo vyhlášení výsledků, pokračování zábavného večera 

  s občerstvením („áftr“párty) 
 

 

Neděle  22. 7. 2018 

               po snídani pozvolný odjezd k domovům  

                            

 



 
 

 Soutěž je koncipována jako jízda dle jednoduchého itineráře doplněného orientační mapkou trasy a bude mít 

dvě etapy - dopolední a odpolední. Cestou čeká na posádky několik zábavných či vědomostních úkolů v 

průjezdních kontrolách. Start bude v Olomouci v areálu Výstaviště Flora Olomouc, kde bude nejprve i výstava 

s diváckou soutěží elegance. Pojede se převážně po silnicích II. a III. třídy v mírně zvlněném hanáckém terénu. 

Dopolední etapa končí v zámeckém parku Zámku Tovačov. Oběd je zajištěn v nedaleké školní jídelně. 

 Start do II. etapy je plánován na 14:00 hod od brány k zámku Tovačov. Podle opět jednoduchého itineráře 

(doplněného mapkou) se přes průjezdní kontroly pojede do cíle na Horním náměstí v Olomouci, odkud se pak 

přejede do areálu školy na Rooseveltově ul. Celková délka trati zhruba 90 km. Vyhlášení výsledků proběhne v 

sále Střední školy na společenském večeru, který bude zahájen v 19:30 hod. Na  20:00 hod je plánováno 

předávání cen.  

 Pro ubytované od pátku je zajištěn program i na páteční večer (posezení v parku ve Smetanových sadech u 

piva Litovel, altánku a fontány s doprovodnou hudbou).  
  Akce je zařazena do 4. ročníku Poháru Federace 2018. Přihlášku jezdce do Poháru lze odeslat na:   

          http://www.fkhv.cz/akademie/pohar-federace/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

http://www.fkhv.cz/akademie/pohar-federace/


Cena vkladů – automobily a motocykly: 
 

Startovné 650 Kč za každé vozidlo (bez rozdílu kategorie) + 500 Kč každá osoba za stravu, tuto je možno řešit si 

i individuálně, stejně tak je možné objednat pouze částečně dle níže, tedy podle rozpisu pouze některé položky  

                                                                                                                            

           V ceně vkladu 650 Kč/vozidlo bude zahrnuto:  Startovní číslo, upomínkové předměty – plaketa a foto,  

  střežení vozidel v noci, ceny pro účastníky, páteční program s prohlídkou pamětihodnosti, živá hudba na 

  společenském večeru, nutné technické zajištění soutěže (úplatky, odtahová služba…) a drobné   

  občerstvení během akce samotné.  

 

           V ceně stravy 500 Kč/osoba je:      2x snídaně á 60,- (so, ne)   1x oběd (so) 120,-           

          1x večeře (pá) 120,- a ještě 140,- Kč je počítáno na sobotní večeři a občerstvení během  

          sobotního společenského večera s vyhlášením výsledků. 

Startovné a stravu je nutno uhradit předem na účet klubu, nebude možné hradit na místě. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           V ceně není zahrnuto ubytování. To se naopak hradí zvlášť až na místě a činí předběžně 250,-Kč za 

osobu a noc.  Ubytování je zajištěno v rámci areálu školy ve skromných třílůžkových studentských pokojích se 

společným sociálním zařízením (k dispozici 60 pokojů, lépe je tedy zarezervovat si u pořadatele předem).  

Individuální ubytování je samozřejmě možné. Je třeba ovšem v místních hotelích také včas zarezervovat. Cena 

hotelů zhruba od 1.600,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj se snídaní. Nejblíže je Hotel Lafayette, dále Hotel Ibis, 

Flora a další. 

 

Letošní XX. Hanácké okruh je nejen jubilejní, ale také je pořádán v roce oslav 100. Výročí založení 

Československa, proto očekáváme opět výraznou účast automobilů a motocyklů tuzemských značek, pro něž 

jsou zde přichystané již tradičně samostatné kategorie.  

 

Omezeno pouze pro vozidla do roku výroby1939, maximálně 100 posádek (20x moto, 80x auto) 

 

Přihlášení možné pouze formou elektronické přihlášky, ta je k dispozici na našem webu www.skam.cz  

 

 

Korespondenční adresa klubu:     SKAM Olomouc v ÚAMK, z.s.,  

           V Oleškách 9,  

      783 34  Skrbeň       

  

    Za  SKAM Olomouc Jiří Kohlíček, předseda klubu,  

                     Tel: +420 602 705 227 

                                                                                                       

                                                                   

 

 

                                                   
 

http://www.skam.cz/

