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âo je veterán?
Podºa u nás platnej legislatívy (zákon
405/2000 Z. z.) „historick˘m vozidlom je
motorové alebo nemotorové vozidlo vyro-
bené pred viac ako 25 rokmi (podºa FIVA
do r. 1980) uchované a udrÏiavané v histo-
ricky správnom stave, ktoré je vo vlastníc-
tve fyzickej alebo právnickej osoby z dôvo-
dov historick˘ch alebo technick˘ch, ktoré
nie je urãené na kaÏdodenné pouÏívanie
a má vystaven˘ preukaz historického vo-
zidla vydan˘ príslu‰n˘m národn˘m orgá-
nom Medzinárodnej organizácie historic-
k˘ch vozidiel (FIVA).“ Táto legislatívna de-
finícia sa asi zmení nov˘m cestn˘m záko-
nom len v ãasti veku, keì FIVA zakonzer-

vovala ako hranicu pre historické vozidlá
rok 1980. Samozrejme, Ïe sú aj v˘nimky –
vo svete, u nás legislatívne nie – keì sa za
historické vozidlo povaÏuje aj mlad‰í pro-
totyp alebo malosériovo vyrábané vozidlo,
ktoré znamenalo v˘znamn˘ technick˘ prí-
nos. Podmienkou je vek auta minimálne 20
rokov. Teda veteránom nie je ‰kodovka vy-
robená niekedy v 70. rokoch, ktorá verne
vozí svojho majiteºa kaÏd˘ deÀ do práce,
ani replika nieãoho akokoºvek slávneho –
ak nemá príslu‰n˘ vek. O replikách, falzifi-
kátoch a podvodoch e‰te bude reã. Aby ste
sa v tom reálne orientovali, je dobré vedi-
eÈ, Ïe veteráni sa podºa FIVA delia do jed-
notliv˘ch tried:
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Veterán. Nádherná nostalgia a talizman star˘ch dobr˘ch ãias, pri ktor˘ch pamätníci slzia
nad pre‰lou mladosÈou alebo obdivujú „vehikle“, v ak˘ch sa vozili na‰i dedovia ãi prade-
dovia... Ak ste zberateºom a máte ich viac, nuÏ ste urãit˘m spôsobom postihnut˘. Lebo
normálne je staré veci vyhodiÈ a nie investovaÈ do nich ãas a prostriedky. Alebo nie? ËaÏ-
ká odpoveì, ak ste v tom aÏ po u‰i. Lebo uÏ viete, Ïe veterány sú návykové. Staãí sa raz
odviesÈ a ak máte benzín v krvi, ste chyten˘. Zoberú vám ãas a peniaze, ale tisícnásobne
v‰etko vrátia. Spoznáte úÏasn˘ch ºudí, miesta, kde by ste sa ináã nedostali, v˘borne sa za-
bavíte, zrelaxujete, odd˘chnete si. A najmä – splníte si zo svojich snov ten najkraj‰í.

VáÏne hraãky Pavol Skála

veºk˘ch chlapcov alebo splnenie sna

Motto: Chlap od chlapca sa lí‰i cenou  svojich hraãiek.

Trieda A (Ancestor) – vozidlá vyrobené
do 31.12.1904
Trieda B (Veteran) – vozidlá vyrobené
od 01. 01. 1905 do 31. 12. 1918 
Trieda C (Vintage) – vozidlá vyrobené
od 01.01.1919 do 31. 12. 1930
Trieda D (Post Vintage) – vozidlá vyro-
bené od 01. 01. 1931 do 31. 12. 1945
Trieda E (Post War) – vozidlá vyrobené
od 01.01.1946 do 31. 12. 1960
Trieda F – vozidlá vyrobené od 01. 01.
1961 do 31. 12. 1970
Trieda G – vozidlá vyrobené v období
medzi 01. 01. 1971 a vekov˘m limitom
FIVA (1980)
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Otázkou je aj, koºko chcete do vozidla in-
vestovaÈ. Napríklad ãeskoslovensk˘ „jung-
timer“ ·koda Felícia – roadster, vyrában˘
v 70. rokoch, sa dá kúpiÈ v rozpätí od 3 500
do 10 000 _ podºa stavu a kvality renová-
cie. NajÏiadanej‰í ãeskoslovensk˘ veterán
Tatra 87 sa nedá kúpiÈ – on proste na trhu
nie je. Táto skutoãnosÈ dvíha ceny do zá-
vratn˘ch v˘‰ok. Kompletn˘ vrak, ktor˘ vy-
Ïaduje kopu práce, sa predáva za cca 16
000 _, profesionálna renovácia stojí cca 60
000 _, z toho len lak cca 4 000 _. Ak by ste
náhodou mali ‰Èastie, hotovú a jazdiacu
Tatru 87 kúpite od 70 000 _. Îe je va‰ím
snom Bugatti? MôÏete ho maÈ, na trhu ich
je dosÈ. Cena zaãína podºa typu a stavu au-
ta od cca 150 000 _, za ão kúpite nekom-
pletné trosky a ãaká vás obrovsk˘ kus prá-
ce. PovesÈ znaãky Bugatti je viac ako reálna

kvalita. KaÏdá znaãka má svoje neduhy vy-
pl˘vajúce z kon‰trukãn˘ch nedostatkov,
ale Bugatti je Bugatti... Hranice pre cenu
v podstate neexistujú; originál Atalante sa
predáva aj za viac neÏ 2 000 000 _, ão uÏ
naozaj vyráÏa dych...   

DôleÏité je nenaletieÈ podvodníkom.
Drahé a Ïiadané veterány sa rovnako ako
umelecké diela fal‰ujú. Kvalitne a nerozoz-
nateºne od originálu. Napríklad motocyk-
lov âechia (to sú tie dlhé trojmiestne jaz-
veãíky) je uÏ dnes viac, neÏ ich v˘robca pán
Leibnisch z Liberca stvoril. Pri kúpe je dôle-
Ïité poznaÈ kompletnú históriu historické-
ho vozidla, ktoré je predmetom záujmu.
Bez vierohodne vydokladovanej histórie
postupujte vÏdy opatrne, zniÏuje cenu vo-
zidla aj v budúcnosti. Niekto berie veterána

ako investíciu, ktorá nestratí na hodnote
a bude rásÈ viac ako úroky v banke. Je to
v poriadku, ale ako kaÏdá investícia, musí
sa vykonaÈ s rozvahou a s vedomím, Ïe
môÏe skonãiÈ aj totálnym prepadom. ëal-
‰ou kapitolou sú repliky, aj keì priznané. 
Úplne najdôleÏitej‰ie je maÈ pri sebe nie-
koho, kto bude maÈ z va‰ej plechovej hraã-
ky rovnakú radosÈ ako vy. TakÏe niekedy to
aj zaváÀa v˘menou manÏelky, ale to je uÏ
o inom...

âo treba e‰te vedieÈ?
ªudí okolo veteránov na Slovensku zdru-
Ïujú dve zdruÏenia – Asociácia historic-
k˘ch vozidiel SR a ZdruÏenie zberateºov
historick˘ch vozidiel (ZZHV). Zoznam ich
klubov nájdete na internete. ZZHV pred-
stavuje aj Národnú autoritu FIVA, takÏe ne-
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âo je dôleÏité?
NajdôleÏitej‰ie je maÈ priestor. To si uve-
domí kaÏd˘ vlastník, keì mu jeho vysníva-
n˘ historick˘ stroj stojí na ulici. VoziÈ sa vo
veteráne je totiÏ len tá viditeºná ‰piãka ºa-
dovca. VlastniÈ nieão, ão naozaj slúÏi pre
zachovanie historick˘ch hodnôt, je aj zod-
povednosÈ. Keì nie voãi sebe, tak voãi t˘m,
ktorí vozidlo vytvorili a ktor˘m slúÏilo pred
vami. A urãite to nie je zbierka mot˘ºov,
ktorá sa dá zavesiÈ na stenu. KeìÏe títo mi-
láãikovia sú plechoví, ich najväã‰ím nepria-
teºom je vlhko. Málokto si uvedomuje, Ïe
autá do 30. rokov minulého storoãia boli
a mnohé aj sú drevené. Nosná ãasÈ karosé-
rie je z dreva, to pôvodné nie je väã‰inou
nijako o‰etrené proti vlhkosti a drevokaz-
nému hmyzu. Najcennej‰í ãeskoslovensk˘
veterán Tatra 77 má dokonca aj obliny ka-

rosérie drevené a len potiahnuté plechom.
TakÏe je nevyhnutná suchá garáÏ alebo in˘
priestor, kde je maximálna vlhkosÈ trvale
do 45 – 50 % alebo aj menej. Preto sú naj-
zachovalej‰ie auta z Kalifornie, USA, kde je
sucho a teplo. 

DôleÏité je vedieÈ, ão chcem a orientovaÈ
sa v cenách, nepostupovaÈ bezhlavo.
Veteránov je veºa a trh s nimi je reálny –
nie na Slovensku, aj keì u nás to nie je uÏ
celkom zanedbateºné. Veºkí chlapci sa
chcú hraÈ v‰ade... Najlep‰í je internet.
Najãítanej‰í ãeskoslovensk˘ server je in-
zertná ãasÈ www.veterán.cz, ale aj mnohé
ìal‰ie. Zo svetov˘ch je zaujímavá stránka
www.prewarcar.com ‰pecializovaná na vo-
zidlá vyrobené pred vojnou. Potom sú tu
rôzne v˘stavy, v okolí je asi najväã‰ia burza

v Brne, ktorá sa koná na v˘stavisku dvakrát
roãne (tento rok 18. októbra). ëal‰ia veºká
v˘stava je v Tulln v Rakúsku, obvykle je na
rozhraní mája a júna. NuÏ, a potom cel˘
svet – ParíÏ v marci, hneì potom Essen,
Padova a snáì najväã‰ia na svete Hershey,
Pensylvánia USA, tento rok od 8. októbra. 

DôleÏité je, ãi chceme veterána hotového
alebo si chceme kúpiÈ nieão na prácu. Ak si
myslíte, Ïe je va‰a manuálna zruãnosÈ do-
statoãná a ãasové dispozície obrovské, Ïe
viete o dostatku strojn˘ch a klampiarskych
kapacít, Ïe máte super kamarátov, ão po-
môÏu – renovácia veterána to preverí, a to
veºmi dôkladne. V podstate Ïiaden aj super
kompletn˘ a profesionálne zrenovovan˘
kúsok nie je nikdy úplne hotov˘, vÏdy je ão
zlep‰iÈ, „spôvodniÈ“. 
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sie zodpovednosÈ za prideºovanie historic-
k˘ch evidenãn˘ch znaãiek. Ako postupovaÈ,
to sa doãítate na uÏ uveden˘ch adresách.
KaÏd˘ víkend v sezóne od júna do septem-
bra sa koná niekde na Slovensku zraz vete-
ránov, kde spoznáte rovnako blázniv˘ch
ºudí ako ste vy. KaÏd˘ organizátor sa snaÏí
zorganizovaÈ nieão, ão by ste beÏne nezaÏi-
li – exkurziu do automobilky, náv‰tevu pi-
vovaru, priehradného múra zvnútra, hra-
dov a zámkov... V Európe, ale aj v‰ade vo
svete sa nieão veteránske deje po cel˘ rok,
aj v zime. Získate nov˘ch známych, nájdete
nov˘ch priateºov alebo utuÏíte staré priate-
ºstvá. A najmä sa budete kráºovsk˘ baviÈ.
R˘chlosÈ max. 80 km/hod. vám umoÏní
spoznaÈ aj dôverne známe trasy z celkom
iného pohºadu. T˘Ïdenné stretnutie vete-
ránov spojené s náv‰tevou atraktívnych lo-
kalít vám dokonale vyãistí hlavu, úÏasne sa
uvoºníte. „V˘hodou“ veterána je aj adrena-
lín – vÏdy je tu otázka: Dôjdeme v poriad-
ku? Sú to predsa len staré stroje, materiá-
lová únava vie urobiÈ svoje aj pri najdô-
kladnej‰ej renovácii. Jazda v 70-roãnom
kabriolete krásnou krajinou za pekného
poãasia je nezabudnuteºn˘m a úÏasn˘m zá-
Ïitkom. Staãí raz skúsiÈ a ste v tom. Je to
váÏne a nedá sa to lieãiÈ.  
To je naozaj super struãn˘ popis Ïivota s lás-

kou k veteránom. Nepreberali sme v˘hody
a nev˘hody profesionálnej renovácie, ão
pouÏívaÈ alebo ãi byÈ zásadne proti náhrad-
n˘m dielom, ktoré boli teraz vyrobené, Ïe
kaÏdá renovácia, ak má byÈ kvalitná, vyÏadu-
je v prvom rade ‰túdium literatúry, hºadanie
na webe a nekoneãnú trpezlivosÈ. Îe odme-
nou za v‰etku drinu a odriekanie je nesku-
toãn˘ pocit „riaditeºa zemegule,“ keì vìaka
vá‰mu úsiliu stroj prv˘krát po rokoch zavrãí
a pohne sa. Îe môÏete pre svoju radosÈ a pre
zachovanie hodnôt vytvoriÈ dielo – pojazd-
nú sochu, ktorá tu pravdepodobne bude, aj
keì vy tu uÏ  nebudete. Lebo ak je veterán

v suchu, bol s láskou stvoren˘ alebo sa oÀ
s láskou staráte, tak urãite má „du‰u“ – je to
Ïiv˘ ãlen rodiny, bytosÈ, ktorá vám dá veºa,
verte, Ïe viac, ako vám zobrala. Îe je zdro-
jom radosti nielen pre vás, ale aj pre kaÏdé-
ho, kto ho vidí. Îe môÏe byÈ aj zdrojom zá-
vistí... Îe pri jazde veteránom spoznáte aj
charakter a rozdiel nátur vodiãov z rôznych
krajín, Ïe... Je toho veºa, ale aj priestor v ãa-
sopise má svoje hranice. Ak potrebujete ve-
dieÈ viac, otvorte si http://www.oldtimer-
ahv.sk alebo inú podobnú stránku, je ich na
webe neúrekom. Prajeme veºa radosti preÏi-
tej s historick˘mi vozidlami.
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