DOVOLENÁ AUTEM
Na co se těšit a na co si dát pozor?

Už vyhlížíte dovolenou téměř dalekohledem? Těšíte se, až sednete do auta a budete za sebou nechávat jedny hranice za
druhými? Víme, jak se cítíte. A protože cestování do zahraničí vypadá pomalu, ale jistě zase o něco nadějněji, připravili jsme pro
vás základní seznam na cesty automobilem s tipy a doporučeními, která se vám budou stoprocentně hodit.
Mezi nejoblíbenější destinace pro cestování autem patří Rakousko, Německo, Slovensko, Chorvatsko či Itálie, ale za pozornost stojí
i Švýcarsko, Litva či Estonsko. Než si začnete plánovat itinerář míst, která navštívíte, ceník vstupného do zábavního parku a teplotu
moře, je zásadní připravit na několikahodinovou cestu jak řidiče a posádku, tak i váš vůz.
Kam se smí a co budu potřebovat?
Podmínky pro cestování spojené s pandemií covidu-19 se pro jednotlivé země mění každou chvíli. Proto doporučujeme sledovat
stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR s pravidelně aktualizovanými informacemi nebo webové stránky velvyslanectví konkrétní
země. Přehlednou mapu pro cestování nabízí i Český rozhlas.
Jiný kraj, jiný dopravní mrav aneb přehled povinné výbavy vozidel v zahraničí
Na Kostarice pravděpodobně nikdo moc řešit nebude, jestli máte platný řidičský průkaz, avšak v Německu jsou například na
nedodržení rychlosti v obci dost hákliví. Je vhodné si o každé zemi, kterou plánujete projíždět či do ní míříte, zjistit co nejvíce – jak
je to s dálniční známkou a mýtným či jakou barvu reflexní vesty musíte mít s sebou.
Například v Polsku reflexní vesta povinná není, zato v Chorvatsku ano. Na Slovensku a v Itálii nestačí, když obleče vestu pouze řidič,
ale je povinná pro všechny členy posádky. V Německu musí mít reflexní vestu pouze ti zahraniční řidiči, kteří jedou služebními vozy.
Povolené barvy vesty jsou v Rakousku žlutá, červená a oranžová. Zelenou vestu nechte raději doma, nosí ji totiž němečtí policisté
a mohli byste za ni být pokutováni. Kompletní přehled nejen povinné výbavy za hranicemi nabízí například Ústřední automotoklub
České republiky.
Zajímavé povinnosti
Jak už jsme psali, každá země smýšlí trochu jinak, a to i na silnicích. Proto některá nařízení mohou nejen překvapit, ale i vyvolat
drobný úsměv. Například v Irsku je zakázáno troubit od jedenácté hodiny večer do sedmi ráno. Auta registrovaná v Belgii s sebou
po celé zemi musí povinně vozit hasicí přístroj. Ve Francii jsou zakázána sluchátka pro poslech hudby u řidičů motorových vozidel
a stejně tak i motorkářů a cyklistů. V Estonsku je pak povinné vozit dva zakládací klíny (špalky ze dřeva nebo umělé hmoty), aby se
zaparkované vozidlo v kopci nerozjelo. A v Albánii je zase povinné vozit s sebou tažné lano.
Aktuální doporučení
Na závěr vám kromě sledování všech aktuálních opatření a omezení doporučíme se také připojistit proti covidu-19. To v případě,
kdybyste neplánovaně museli s pozitivním testem zůstat v hotelu déle, než jste předpokládali. Pár stovek vám tak může ušetřit
desítky tisíc korun. Jak to funguje, popisuje podrobně například AXA.
Dejte auto do pořádku
Pro klidnou jízdu je nutné předem zkontrolovat technický stav vozidla. Prověřte, v jakém stavu jsou stěrače, světla i brzdy a zda auto
nepotřebuje doplnit některé kapaliny. Zkontrolujte, zda jsou vaše pneumatiky správně natlakované. A myslete na to, že čím více
bude auto plné zavazadel a cestujících, tím v nich musí být tlak vyšší. Doporučené hodnoty najdete zpravidla na vnitřní straně víka
palivové nádrže.
Ať už zamíříte kamkoli, přejeme vám bezpečnou jízdu a hezkou dovolenou!
A pokud vás přece jen potká na silnicích nepříjemnost a máte u Business Lease sjednanou službu Silniční asistence, neváhejte se na
nás obrátit, o vše se postaráme.
Jsme tu pro vás 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Linka silniční asistence v ČR: 840 350 450, ze zahraničí: +420 296 180 450.
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