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PŘÍRUČKA PRO TESTOVÁNÍ SILNIČNÍCH A HISTORICKÝCH 
VOZIDEL 

 

Příloha č. 2 

 

Kontrola vozidel při prvním testování HV a při prodlužování platnosti HV 

 

 

U některých typů vozidel dochází ve větší míře k úpravám, které jsou v rozporu s kodexem FIVA, 

požadavky na testování historického vozidla nebo technickou způsobilostí. U stejné skupiny vozidel 

dochází často také k účelovým úpravám deklarovaného roku výroby vozidla. Jedná se například 

o vozidla Cobra moderních výrobců jako je FFR apod., Caterham/Lotus 7, HMMWV, Chevrolet 

Corvette C3 – pokud není v originální podobě, Ford Mustang – pokud není v originální podobě, Buggy, 

motocykly Royal Enfield. 

 

U těchto a dalších sporných vozidel je povinností komisaře vždy pečlivě překontrolovat stav vozidla a 

jeho původnost a ověřit originalitu dokumentů a dokladů prokazujících rok výroby vozidla (viz níže), a 

to i při prodlužování průkazů již v minulosti otestovaných vozidel. Komisař či komise, která takové 

vozidlo otestuje, nese plnou zodpovědnost za uvedené skutečnosti a v případě jeho pochybení mu může 

být udělena sankce dle Příručky pro testování. 

 

V případě, že si komisař není jistý či nemá potřebnou odbornost na zmiňované typy vozidel, může 

testování vozidla odmítnout se obrátit na technickou komisi FKHV. Základní pomůckou může být např. 

to, že firma FFR byla založena až v roce 1995, žádné z vozidel této značky nemůže tedy být vyrobeno 

dříve. Vozidla HMMWV, která mohou být uznána jako historicky původní, se snadno poznají podle 

klínových řemenů v motoru. Moderní vozy HMMWV již mají řemen drážkový. 

 

Dokumenty prokazující rok výroby 

- Věrohodný originální technický průkaz s vyznačeným rokem výroby (pozor, US Registration 

title je doklad o vlastnictví vozidla, nikoli technický průkaz ve smyslu, jak ho známe a vnímáme 



FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR 
Národní autorita Mezinárodní federace historických vozidel FIVA 

Nad Okrouhlíkem 11, 182 00, Praha 8, Česká republika 
 

Stránka 2 z 2 
 

zde u nás. Může dojít k situaci, že vozidlo typu Cobra má Registration title z vozu Ford Mustang, 

proto v obdobných případech, kdy je pochybnost o originalitě nestačí jako doklad na doložení 

roku výroby) originální výrobní štítek s vyznačeným rokem výroby 

- potvrzení výrobce (obchodního zástupce/muzea) o roku výroby vozidla 

- vin dekodér (v případě jasně uvedeného písmene roku výroby ve vinu či vin dekodéru výrobce) 

- tabulky číselných řad vyrobených vozidel s jasně určeným rokem výroby 
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