
Příloha: 

Klubová testace historických vozidel 2020 

 
 
Pokyny pro testaci 2020. 
 

1. Vlastníkům HV nebude KLTK zasílat pozvánku na testační den. Protože se 
lhůta testace prodloužila na dva roky (vždy do 31.5. daného roku), musí 
vlastník HV sám sledovat testace jeho HV a dostavit se ve stanovený testační 
den před příslušnou komisi.  

2. Informace o testačním dni spolu s pokyny bude umístěna na www stránkách 
klubu.  

3. Všichni zájemci o prodloužení testace doloží při testaci protokol z STK nebo 
odborné dílny, kde bude potvrzen řádný a provozuschopný stav zejména brzd 
a podvozkových skupin testovaného vozidla. Pro tento účel se využije tiskopis 
„Protokol o technické prohlídce motorového vozidla“. Bez uvedeného 
protokolu nebude testační komisí prodloužena platnost testace a platnost 
průkazu HV.  

4. Vlastníci HV na „bílých RZ“ předloží dále své paré protokolu o testaci spolu s 
tzv. žlutým průkazem. 

5. Vlastníci HV na „zelených RZ“ předloží dále Průkaz HV (zelená knížka). 

6. Průkaz HV (zelená knížka) musí mít na straně 3 alespoň jedno volné políčko 
pro potvrzení prodloužení testace předsedou krajské testační komise.   

7. Pokud není v průkazu HV místo, je nutné, aby vlastník vozidla zajistil:  

a. 2 ks fotografií vozidla rozměru 6 x 9 cm na lesklém fotografickém 
papíru.  Automobil  musí  být  na  fotografii - 1 x levo-přední záběr a  1 x 
pravo - zadní záběr. Motocykl  musí  být  na  fotografii - 1 x levá strana 
a 1 x pravá strana. 

b. Návštěvu DI Magistrátu města Ostravy a požádat o vystavení nového 
průkazu HV. 

8. V testační den musí všichni zájemci o prodloužení testace předložit komisi 
vyplněný tiskopis „Protokol o testování“, na kterém komise vyznačí stav 
testace a v případě vozidel na „bílých RZ“ jej založí jako doklad o proběhlé 
testaci. V případě HV na „zelených RZ“ potvrdí stav vozidla a spolu 
s průkazem HV jej předloží ke schválení Krajské testační komisi, v určených 
úředních hodinách v Ostravě. 

9. Potvrzené průkazy HV si vlastník vyzvednete u předsedy komise podle dalších 
pokynů. 

10. Dále informujeme, že je nutná výměna testačních protokolů, které byly 
zpracovány ručně (bez PC). Toto zajistíme individuálně po dohodě 
s vlastníkem HV. 

                                                     


