CESTA DO ZAHRANIČÍ / Co musíte vědět

Estonsko

Lotyšsko

Milion Čechů na Jadran, statisíce na Slovensko,
na písek do Bibione, na skok
Dánsko
do Alp, přes Německo do Francie. Cíle českých autoturistů jsou každoročně
Irskoi Evropa je stále stejná. Mění se jen v detailech, ale ty mohou
tytéž. Protože
řidičům pomoci nebo naopak cestu na dovolenou nepěkně zkomplikovat.

Německo

Belgie
Lucembursko

Tolerance alkoholu:

0,5 promile

112

Tip: Stále zajímavým tipem je autovlak. Z Tater
do Prahy za auto a řidiče vyjde na třináct stovek.

50/90/130

Polsko

Německo

Tolerance alkoholu:

Ukrajina
Česká republika

Cena paliva (Natural 95/nafta):

40,00/36,40 Kč

Tolerance alkoholu:

0,5 promile

Cena paliva (Natural 95/nafta):

Španělsko
39,80/36,70 Kč
Pomoc v nouzi:

112

Pozor na: Rychlost na dálnici a parkování
v centrech historických měst. Policisté za žádnou cenu nebudou mluvit jinak než francouzsky! Při milém úsměvu jsou naproti tomu
ochotni leccos tolerovat.

Francie

Švýcarsko

Itálie

Pomoc v nouzi:

Maďarsko
Rumunsko

Rychlostní limity (v obci/mimo obec/dálnice):

Rychlostní limity (v obci/mimo obec/dálnice):

Černá Hora

Tolerance alkoholu:

Tolerance alkoholu:

Kosovo

Makedonie

0,5 promile (od 25 let)
Cena paliva (Natural 95/nafta):

Albánie

45,00/41,90 Kč
Pomoc v nouzi:

Pozor na: Karabiniéra. Není bezradný, když
řidič tvrdí, že na pokutu nemá. Pokud policista
nabídne platební terminál na karty, je to tady
jeho veliká vstřícnost. Jinak bez pardonu
do zaplacení zabaví klidně osobní věci z auta.
Nejvyšší ceny paliv široko daleko velí tankovat
ještě před hranicemi.

rakousko

Řecko

Rychlostní limity (v obci/mimo obec/dálnice):

50/100/130

Tolerance alkoholu:

0,5 promile

Cena paliva (Natural 95/nafta):

35,60/34,30 Kč
Pomoc v nouzi:

133/112

Dálniční známky a mýtné
Dálniční známky
Rakousko 8 eur/10 dní – 23 eur /2 měsíce
Slovinsko 15 eur/týden – 30 eur/1 měsíc
Slovensko 10 eur/10 dní – 14 eur/1 měsíc
Maďarsko 2975 forintů/týden
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Mýtné
Chorvatsko cca 18 kun/50 km pro os. auto
Itálie 5,5 eura/100 km
Francie 9 eur /100 km
Španělsko 8 eur/100 km

Chorvatsko
50/90/130

Srbsko
Bosna
a Hercegovina

50/90/130

112/113

Pozor na: Policii, důsledně tu sleduje rychlost
a dálniční známky. Klidně za noci a s baterkou.

Slovinsko
Chorvatsko

Itálie

Cena paliva (Natural 95/nafta):

112

110/112

Rakousko
Lichtenštejnsko

0,5 promile

38,00/34,80 Kč
Slovensko

Pomoc v nouzi:

50/90/130

Cena paliva (Natural 95/nafta):

38,50/35,40 Kč

Rychlostní limity (v obci/mimo obec/dálnice):

Nizozemsko

50/90/130 (doporučená)

Andora
Rychlostní limity (v obci/mimo obec/dálnice):

Tolerance alkoholu:

0,0 promile

Slovinsko

Rychlostní limity (v obci/mimo obec/dálnice):

Francie

Rychlostní limity (v obci/mimo obec/dálnice):

50/90/130

Pomoc v nouzi:

Litva

Spojené
království

Pozor na: Občasné systematické diskriminační
kontroly. Došlo i na měření čepele kapesního
nože. Smí být nejvýš 8,5 cm dlouhá, jinak
jde o útočnou zbraň. Je třeba tu navíc počítat
s vysokým rizikem kontrolního zvážení obytného auta. S řidičákem na „osobák“ lze mít auto
naložené jen do 3,5 tuny!

Slovensko

Pozor na: Rychlost a dálniční známky. Jakmile
voláme policii k dopravní nehodě, je pokuta
automaticky vyšší o 40 eur za výjezd! Právě
v Rakousku je třeba počítat i s úřední arogancí
a například i velmi důslednou kontrolou lékárničky a vest.

Bulharsko

0,5 promile (od 25 let)
Cena paliva (Natural 95/nafta):

34,40/31,90 Kč
Pomoc v nouzi:

112

CHORVATSKÁ NOVELA
Rozpustilí Chorvaté

Podle novely chorvatského trestního zákona podléhá
nově trestnímu stíhání tzv. rozpustilá jízda. Nejvyšším
trestem je odnětí svobody až na tři roky. A za co?
Když se účastník silničního provozu dopustí:
•	vážného porušení předpisů o bezpečnosti silničního provozu,
•	řídí vozidlo ve stavu způsobeném požitím alkoholických nápojů s koncentrací alkoholu v krvi nejméně 1,50 g/kg, nebo opiátů nebo psychotropních
látek,
• řídí auto v zakázaném směru,
•	předjíždí kolonu vozidel na nedostatečně přehledném místě,
•	jezdí rychlostí, která přesahuje 50 km/h v obci
nebo v oblasti s jasně uvedeným omezením rychlosti, způsobí nebezpečí ohrožení života a zdraví
osob.

Co nás v Evropě kde čeká?
Dálniční síť Evropy je tradičně stejná. Tradičně stejné jsou i mnohé útrapy cestou. I rizika. Na dlouhou
cestu, která má už kvůli pěkné nezkažené dovolené dopadnout dobře, je třeba se připravit. To se týká
auta, odpočinku řidiče a informací!

Chorvatsko

Dálnice A1 protažena až k Ploče
Zdraženo mýtné o 4 %
Otevřen tunel Sveti Ilija
O mýtném rozhodne výška
Chorvatsko v EU
Fakta v kostce: Srdce Evropy se na prázdniny stěhuje z oblasti mnichovského dálničního obchvatu
na chorvatskou severojižní dálnici A1. Ta je letos stejně
dlouhá, jako byla už loni, takže dojet se dá skoro až
k městu Ploče. Tedy zhruba nějakých sto kilometrů nad
Dubrovník. To je fajn, protože dálnicí je tím obsloužena
prakticky celá makarská riviéra.
Mýtné na chorvatské dálniční síti zdražilo o 4 %.
Chorvatská státní kasa sleduje s malým náskokem inflaci. Letos tak například úsek ze Záhřebu do Karlovacu
vyjde na 18 kun. Ale pozor! 33 kun zaplatí to auto, které
má nad přední nápravou výšku větší než 1,3 metru!
Od července bude Chorvatsko v Evropské unii. Ale
nebude ještě členem „schengenského prostoru“. Takže
už by měla zcela odpadnout omezení co do počtu
konzerv, masa, a podobně. Tedy celníci z přechodů zmizí, zůstane ale policie a pasová kontrola. Zatímco dospělí se sem bez problému dostanou
s občankou – šlo to běžně už vloni –, děti musí mít
vlastní cestovní pasy.
Důležitou část asfaltové sítě v Chorvatsku rozšířil čerstvě most Sveti Ilija. Jde o přístup z makarského přímoří
do dalmatského vnitrozemí. Pro typického turistu,
který jede k moři a zpět, moc významný nebude.
Přesto tam bude mýto: 20 kun jedním směrem.

Slovensko

Dálniční známky nezdražily
Zvlášť známka na přívěs
Místo passatů má policie
audi a superby
Fakta v kostce:
Slovensko se na českého turistu doslova třese. Nechce
mu proto dělat příliš mnoho potíží při příjezdu, a tak
se ani tady policie nechová nijak podle. Je potřeba mít
v pořádku dálniční známku. Tady pozor na slovenskou
specialitku: svoji dálniční známku musí mít i přívěs, ať nákladní nebo obytný. Tradiční evropskou dálniční stotřicítku tu hlídají policejní audiny a superby.
Na D2 do Bratislavy operuje velmi nenápadný superb
dokonce ve verzi kombi a fialkové barvě. Poznávací
znamení: takhle pomalu se žádný superb s tmavými
okny v pravém pruhu neloudá...

Rakousko

Dálniční známky ve stejné ceně
Tunely stojí jako vloni
Problémy v pátek a v sobotu
Pozor na vesty
Fakta v kostce: Rakousko bude jako vloni tentýž starý
dobrý tranzit. Pro mnohé noční. Kdo pojede tradiční
„vygooglovanou“ trasou od Brna přes Mikulov na Vídeň,
ať dává za hranicemi bedlivý pozor na sedmdesátky před
křižovatkami. Rakouský četník tu stojí a laserový rychloměr
má v ruce jako pistolku ze Star Wars. Anebo je tu pohodlnější varianta a bez rizika: jeďte přes Bratislavu. Je to cesta
jen a jen po dálnici, sice o nějakých 70 kilometrů delší, ale
zato se vyhneme Vídni, jejím frontám přes den i nekonečným osmdesátkám a podél letiště Schwechat se pohodlně

připojíme na A2 do Štýrského Hradce. Časově srovnatelné
s „vídeňskou“ verzí a nesouměrně pohodlnější. Dražší
samozřejmě o naftu navíc a slovenskou dálniční známku.
V Rakousku obecně pozor na předpisy. Vedle lékárniček, rychlosti a přetížení obytných aut – o tom více
v sekci Německo – pozor na reflexní vesty. Platí zde
pravidlo, že řidič ji musí mít po ruce. Jakmile vás
tedy zastaví rakouská policie a pokyne k vystoupení,
rychle vzpomínejte, kde vesty – nikoli vesta – jsou.
Nezbytné je mít vestu pro každého v autě.

Německo

Omezování rychlosti
Hodně oprav
Policie váží obytňáky
Fakta v kostce: Dálniční síť Německa už dávno není
nekonečný asfaltový oceán pro rychlíky. I Němci v létě
opravují. Zvlášť – podobně jako vloni – bude na trpělivost náročná dálnice A5 od Mannheimu přes
Karlsruhe až někam za Freiburg im Breisgau.
Každoročně je to tu zklamání pro šoféry, kteří se vracejí
ze Španělska nebo z jižní Francie a po nekonečných
stovkách kilometrů s maximální stotřicítkou se těší
na doušek německé svobody. Útěchou snad bude, že
pod Frankfurtem by už mělo být téměř hotovo a dá se
tu zase „jet“.
Němci jako letní tranzitní země si hodně hledí obytných aut. Především díky Holanďanům a Dánům jich
tu křižují tisíce. Němci občas udělají zátah a váží je.
Pokud mají v techničáku váhu do 3,5 tuny, německý
četník na tom bude trvat. Do posledního kila. A kdo
váhu překročí, nestačí se divit: pokuta za přetížení
auta, pokuta za jízdu bez řidičáku na náklaďák (hranice
3,5 tuny!) a jízda bez zaplaceného mýtného! Je to
drahé, moc drahé! Už proto mezi majiteli obytňáků tak
nekonečně zaznívá slovo doložnost – tedy váha všeho
a všech, kterou lze auto zatížit.

Francie

Ubývá mýtných bran
Ubývá živé obsluhy mýtnic
Policie chytá na motorkách
Alkotester povinný
Fakta v kostce: Sladká Francie nabízí bohatou síť dálnic, leckde ještě se socialisticky betonovým povrchem.
Kvalita je ale oproti našim nesrovnatelná. Platit se
letos bude stejně jako vloni. Ubývá ale mýtných bran
a hlavně živé obsluhy v nich. Nejsnazší je platit kartou.
I v době špiček bude francouzská dálnice skoro volná.
To ovšem neplatí pro zpočátku třípruhou A7. Ta bude
tradičně každé sobotní dopoledne a někdy i v pátek
v podvečer nacpaná. Největší riziko je tradičně
přímo pod Lyonem a zácpa – často bez sebemenších
zřejmých příčin – může trvat až do Valence. Od Orange,
kde se dělí na „španělskou“ a „marseilleskou“ větev,
už se zase pojede i ve špičkách.
Francouzi zavedli povinnost mít v autě tester na alkohol. Jedno jaký. Pro alibi stačí balonkový z drogerie
za dvacku. Ani po úporném pátrání se redakci nepovedlo nalézt českého řidiče, kterého by francouzská
policie kvůli alkotestru stavěla. Podle znalců se na něj
policie prý může zeptat, ale když ho mít nebudeme,
pokutu neuloží. Ale znáte to, uložit ji mohou. I proto
na vás na následující straně čeká náš test alkoholtestrů
v různých cenových relacích.
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Ceny paliv: www.uamk.cz, 15. 5., přepočet při kurzu 26 Kč/euro a 3,44 Kč/HRK

Staré známé trasy…
s novinkami!
Norsko

