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Červená poznávací značka pro sběratele historických automobilů
Sběratelé zachovalých historických vozidel se smějí se svými vozidly zúčastnit různých výstav, které slouží k
předvádění veteránů a jejich technické péči.
K dopravě na tyto výstavy a zpět existují ve Spolkové republice Německo speciální výměnné poznávací
značky.
Tyto poznávací značky směji být užívány jak ke zkušebním jízdám či přepravě, tak k jízdám za účelem oprav
nebo údržby, týkající se těchto vozidel.
Jmenované poznávací značky jsou držitelům přidělovány příslušným registračním úřadem dle §17 vyhlášky o
přihlašování automobilů. Tyto značky jsou rozpoznatelné podle barevného provedení (červená značka na
bílém pozadí) a číselné formy (rozlišovací znaky sestávají z 1–3 písmen, za kterými následuje poznávací číslo, začínající číselnou dvojicí »07«). Tyto značky jsou jasně rozlišitelné od poznávacích značek k přepravě
vozidel pro prodejce, které začínají čísly »06«.
S pomocí této poznávací značky pro sběratele se smí zúčastnit silničního provozu až 20 vozidel jedné sbírky
(současně vždy pouze jedno vozidlo). Pro každé vozidlo, které se zúčastní silničního provozu a je vybaveno
uvedenou poznávací značkou, vystavuje příslušný dopravní úřad speciální technický průkaz v růžové barvě.
Tento průkaz může mít také úřední formu velkého technického průkazu, ve kterém jsou zaneseny identifikační údaje o všech vozidlech, které se smějí účastnit silničního provozu.
K získání speciálního průkazu tohoto druhu je nutné:
– předložit pro příslušné vozidlo dobrozdání úředně uznávaného odborníka, které potvrzuje, že dané vozidlo
*)
je staré nejméně 30 let, schopné bezpečné jízdy v silničním provozu a je ve stavu hodném zachování ,
– mít pro vozidlo dostačující pojistnou ochranu
– aby držitel vozidla platil dle úřadů za odpovědného a důvěryhodného.
Výše popsaný speciální technický průkaz v růžové barvě potvrzuje, že po úředním přezkoušení se smí uvedené vozidlo, opatřené červenou sběratelskou poznávací značkou, zúčastnit silničního provozu, jestliže se
jedná o cestu za výše popsanými účely.
Bude-li v silničním provozu vozidlo, které je opatřeno úředně ověřenou červenou poznávací značkou, kontrolováno a bude-li předložen platný technický průkaz v růžové barvě, který evidentně souvisí s automobilem a poznávací značkou, je tímto zdokumentováno, že
– držitel vozidla může být kdykoliv na základě poznávací značky úředně identifikován
– existuje dostatečná pojistná ochrana
Žádáme Vás tedy, abyste za předpokladu, že vozidlo je užíváno odpovídajícím způsobem a k dispozici jsou
platný technický průkaz a s ním související úředně ověřená poznávací značka, držiteli vozidla jízdu dále
umožnili.
*)

Při přidělování technického průkazu před 1.3.2007 mohl odpovídající registrační úřad sám ověřit potřebné stáří vozidla a stav jeho
zachovalosti. Bezpečnost chodu a jízdy v silničním provozu musela být ale před 1.3.2007 také doložena odpovídajícím znaleckým posudkem.
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