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OTEVŘENÝ DOPIS BOHEMIA CLASSIC CAR CLUBU PRAHA  
K SITUACI V FKHV  

 

V Praze dne 7. 6. 2019 

 

Členové BCCC Praha s obavami sledují poslední vývoj situace ve Federaci klubů historických vozidel ČR. 

Někteří z členů našeho klubu patří k zakladatelům FKHV, ostatně původní zakládající adresa FKHV je i 

stále adresou našeho klubu.  

Je nám smutno, když sledujeme chamtivost a tvrdé obchodní a osobní zájmy tam, kde by mělo jít o 

vrcholně ušlechtilou činnost při rozvíjení a uchovávání technických památek. Ztratila se slušnost, úcta 

k názorům druhého a schopnost vést s ním v zájmu FKHV konstruktivní dialog. Místo toho se raději 

uplatňuje „nesouhlasí s námi, tak ho z řad vedení prostě pod nějakou záminkou vytlačíme“. Obhajuje 

se lež a bagatelizují se zcela jasná pochybení a nepravosti. Tento způsob jednání vedení FKHV bohužel 

velmi poškozuje veteránské hnutí jako takové v očích svých členů.  

I když jsme měli v době před více než dvaceti lety dostatek finančních prostředků na činnost FKHV, 

veškerou práci včetně pronájmu kanceláří v centru Prahy jsme sanovali z vlastních prostředků a peníze 

od donátorů jsme použili na propagaci a podporu FKHV více jak 35 pořady v ČT, excelentními výstavami 

historických vozidel a propagací ve sdělovacích mediích. 

Jaký je to rozdíl v porovnání s dnešní činností Sekretariátu, který má několik placených pracovníků a je 

v nájmu v prostorách na okraji Prahy, které jsou dnes již nevyhovující a nereprezentativní pro nositele 

národní autority FIVA z mnoha důvodů. 

Členové našeho klubu jsou častými účastníky různých soutěží hist. vozidel a s údivem sledují množství 

vozidel na veteránských značkách, o kterých se ještě před několika měsíci na školeních mluvilo jako o 

neshodách, například vozidla AC Cobra, Ford GT, Mustang Shelby, různá Buggy, všelijak sestavené 

JAWY, ČZ z dílů apod. 

S velkým znepokojením proto sledujeme poslední rozhodnutí mimořádného Prezidia FKHV, kdy byla 

„odejita“ funkční a pracovitá Technická komise pod vedením pana Zruckého a nahrazena lidmi, kteří 

historicky nemají naší důvěru. Z poznatků, které máme, nová TK nepracuje způsobem, kterým by měla, 

hlavně s ohledem na její nemalou zodpovědnost při rozhodování co pustit na silnici a co ne. 

Nepokračuje v kontrolní činnosti, neschází se pravidelně a neinformuje předsedy KTK a KLTK o své 

činnosti. 

Komisaři proto v mnoha případech stále oslovují členy bývalé TK s dotazy a vyjadřují nespokojenost se 

systémem práce nové TK pod vedením pana Strnada. 

Systém registrací hist. vozidel, který jsme pomáhali před více než dvaceti lety budovat a záviděla nám 

jej celá Evropa, se podle našeho názoru hroutí a je pouze otázkou času, kdy nám FIVA odebere Národní 

autoritu a s tím i možnost testování. Nový IS je sice částečně funkční, ale postrádá hodně z funkcí, které 

byly zamýšleny do systému zařadit v původní schválené variantě navazující na IS používaný v KTK11. 
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Další velký problém vidíme v nečinnosti nové KRK FKHV, která byla sice jmenovaná (bez schválení SD), 

ale nepracuje. Poznámka na okraj – bývalá KRK ani nebyla do dnešního dne oficiálně odvolaná SD! 

Jelikož se jedná o druhý statutární orgán Federace, tak nad tímto stavem visí hned několik otazníků. 

Včerejší abdikace JUDr. Taubela ml. z funkce právníka FKHV je jen důkazem, že momentální dění v FKHV 

a v jejím Prezidiu není v pořádku a je potřeba na to jasně poukázat. 

Členové Bohemia Classic Car Clubu Praha tímto dopisem plně podporují snahu prezidenta Unie klubu 

užitkové a vojenské historické techniky České republiky ing. Zápotockého a členy jejího Prezidia o 

nápravu současné situace ve FKHV ČR. 

Text otevřeného dopisu byl jednomyslně schválen dne 5. 6. 2019 na členské schůzi Bohemia Classic Car 

Clubu Praha. 

Za správnost: výbor klubu 

 

 

 


