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Ministerstvo dopravy 

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

  

 

Praha, 7. 4. 2020 

 

Vážený pane Počto, 

Váš vyjádřený postoj k našemu dopisu je plně v logickém kontext se současnou vážnou 

situací a pochopitelný. Historická vozidla jsou volnočasovou aktivitou, pro chod infrastruktur 

společnosti a zajištění základních životních potřeb nejsou důležitá. 

 

Dovolím si zamyšlení a úvahu. 

Důležitost historických vozidel tkví v něčem jiném než u běžných vozidel denní potřeby. 

Stav nouze občany naší vlasti omezuje ve všech směrech vše, co bylo samozřejmostí stává se 

hůře dosažitelné. V těchto vypjatých dobách se lidé o to více upínají k již zmiňovaným 

volnočasovým aktivitám. 

Aktivitám, které jsou potravou ducha a ve své podstatě jedním z nejlepších léků na stres 

plynoucí z tíživé atmosféry. Utíkají ke svým koníčkům a zálibám spolu se svými blízkými 

včetně dětí pro které je toto období obzvláště složité, snaží se smysluplně vyplnit volný čas, 

kdy je často i tato snaha komplikovaná. Jaro je čas, kdy mnozí z nás po měsících práce a 

těšení chtějí vyjet s historickými vozidly na silnice. Bohužel jaro je také obdobím největší 

aktivity v rámci tzv. prodlužování testací a to díky minulým dobám, kdy muselo být 

provedeno do 31. května. Vzhledem k nařízením souvisejícím s nouzovým stavem je 

prodlužování testací časově mnohem náročnější, přesto se kolegové za předpokladu dodržení 

všech zákonů, vyhlášek, nařízení snaží majitelům historických vozidel vyhovět. Je možné, že 

ne všem vyhověno bude v požadovaném časovém horizontu díky zmíněným okolnostem. 
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Z toho, jak okolní státy reagují na vzniklou situaci, například Slovensko, lze predikovat, že 

podobná situace, kdy státní správa přistupuje k zavádění opatření ve formě úlev pro provoz na 

pozemních komunikacích může nastat i v ČR. 

To byl i hlavní důvod proč FKHV MD s předstihem oslovila. Množství historických vozidel 

je vzhledem k počtu běžných vozidel zanedbatelné. Jsem však přesvědčen, že několik desítek 

tisíc občanů by velice kladně ocenilo vstřícný postoj představitelů MD v případě zavádění 

úlev týkajících se provozu HV na pozemních komunikacích po dobu nouzového stavu. Tyto 

úlevy mohou zkvalitnit osobní život občanů, majitelů HV a jejich rodin, mohou ovlivnit 

jakým způsobem mohou aktivně, hodnotně trávit volný čas a snáze tak překlenout nelehké 

období. Zdánlivě zanedbatelný detail v celkové problematice tak může být pro některé 

spoluobčany zásadním. 

Kultura národa je přímo úměrná tomu, jakým způsobem jedinec využije svůj volný čas, co 

pozitivního tím do života získá a jak obohatí společnost, v současné době a čase 

nadcházejícím toto platí dvojnásob.  

  

Děkuji za zamyšlení nad mou úvahou 

S pozdravem 

                                                                                                            

               Václav Kafka 

         Prezident FKHV ČR 


