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Půjčte si na dovolené auto, sedněte na sloní hřbet nebo si s sebou přibalte cyklistickou helmu  

Nevynechávejte detaily, vyjeďte za brány resortů a poznejte pravý „genius loci“ vaší dovolené.  

Poušť můžete projet na velbloudovi, thajský prales poznejte netradičně ze hřbetu slona a po 

zpevněných cestách se projeďte zapůjčeným automobilem. Pozor však na podmínky a triky 

pouličních autopůjčoven. 

 „Dnešní klienti jsou daleko zvídavější, sebevědomější a problémem pro ně mnohdy není ani jazyková 

bariéra. Během dovolené mají mnozí z nich zájem poznat zemi více a jejich zájem pohybovat se 

samostatně i mimo místo, kde jsou ubytováni, roste,“ říká Petr Šatný, marketingový ředitel CK 

Alexandria a dodává: „Nejčastěji klienti volí z pohledu pohodlnosti a časové efektivity půjčení auta, pro 

kratší vzdálenosti mají značnou oblibu také motocykly a skůtry.“ 

Motivem klientů pro nezávislý pohyb ve vybrané destinaci je především chuť poznat danou kulturu co 

nejlépe, ochutnat místní kuchyni v tom pravém slova smyslu či zavítat na místa, kde převažuje počet 

obyvatel nad návštěvníky. K tomu všemu nejčastěji využívají možnost zapůjčení automobilu. 

Povětšinou se nejedná o žádný složitý proces a ve většině případů je tato služba i za přijatelné peníze.  

Při zapůjčení místního automobilu se však vyplatí obezřetnost. Je třeba si dobře prostudovat podmínky 

jednotlivých autopůjčoven. Dále je užitečné znát dopředu triky pouličních podniků. Mezi ně patří 

například to, že si půjčovna vezme jako záruku pro případné škody váš osobní doklad. Při vrácení auta 

pak s vámi může obsluha diskutovat o stavu vozidla (např. škrábance, které však již na autě byly) a 

vydání dokladu podmiňovat uhrazením škody. Je dobré si auto před zapůjčením důkladně prohlédnout, 

vyfotit a případné nedostatky zapsat do protokolu. 

„Nejjednodušší a z mého pohledu také nejjistější možností vypůjčení automobilu často bývá delegát CK, 

přes kterou je zájezd organizován. CK Alexandria má na mnoha místech také dohodnuté speciální slevy 

pro naše klienty a náš delegát pomůže s celým procesem zapůjčení,“ popisuje jeden z benefitů Petr 

Šatný. 

A jak je to s pohonnými hmotami? Nejběžnějším postupem autopůjčoven je, že dostanete auto s plnou 

nádrží a stejně byste ho měli také odevzdat zpět. Plná nádrž ale většinou není započítána do ceny 

pronájmu, platí se zvlášť a je mnohem dražší než cena na benzinových stanicích. Při návratu 

nezapomeňte nádrž opět dotankovat, abyste zbytečně neplatili chybějící benzín a administrativní 

poplatek.  

Druhá častá varianta spočívá v tom, že dostanete nádrž téměř prázdnou a ve stejném stavu můžete 

auto také vrátit. Zde se bohužel mnohdy turistům stává, že vracejí auto ještě s mnoha litry neprojetého 

benzínu, protože správně neodhadnou, za kolik natankovat a raději vezmou více, než aby riskovali, že 

jim někde na výletě benzín či nafta dojde.  

„I v tomto případě skýtá výhodu delegát CK, který má zkušenosti, zná místní vzdálenosti i hustotu 

místní sítě benzinek, takže většinou umí poradit,“ říká Petr Šatný. Politika autopůjčoven je však různá, a 

proto si dopředu ujasněte „pravidla hry“.   
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„Většina turistů dostane smlouvu o zapůjčení a podívá se jen na kolonku s podpisem. Je třeba však 

věnovat pozornost přinejmenším odstavci, který pojednává o pojištění půjčeného auta,“ upozorňuje 

Petr Šatný. „I v tomto případě skýtá větší komfort a klid zapůjčení automobilu přímo přes delegáta či 

alespoň na jeho doporučení,“ doplňuje Šatný. 

Nepříjemností by mohla být také nedobrovolná rozmluva s policií při porušení silničních pravidel. Je 

tedy více než záhodno se seznámit s tamějším silničním provozem. Mezi nejzásadnější patří rychlostní 

limity. 

NEJVYŠŠÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI V TURISTICKY OBLÍBENÝCH ZEMÍCH 

 

Zdroj: www.e-auto.cz 

 

Pokud se chystáte část dovolené strávit na kole, měli byste se seznámit s předpisy a zvyklostmi dané 

destinace. Jedná se především o povinné nošení cyklistické helmy. Zajímavostí je také fakt, že 

v Německu je telefonování zakázáno nejen za volantem, ale také za řídítky. 

POVINNOST NOŠENÍ CYKLISTICKÉ HELMY – TABULKA 

Země Cyklistická přilba 

Bulharsko nepovinná 

Černá Hora povinná 

Francie  nepovinná 

Chorvatsko povinná pro osoby mladší 16 let 

Itálie nepovinná 

Německo nepovinná 

Polsko nepovinná 

Rakousko povinná pro osoby mladší 12 let 

Slovensko povinná pro osoby mladší 15 let, starší mimo obec 

Slovinsko povinná pro osoby mladší 14 let 

Španělsko povinná mimo obec 

Rychlostní 

limity 

Bulharsko Chorvatsko Itálie Španělsko Turecko Řecko 

Ve městě 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 

Mimo 

město 

90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 110 km/h 

Dálnice 120 km/h 130 km/h 130 km/h 120 km/h 120 km/h 120 km/h 
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V letních měsících mnozí turisté upřednostňují před koly motocykly. U těch bývá nejoblíbenější volbou 

zapůjčení skútrů. Německý autoklub ADAC před časem otestoval 62 půjčoven skútrů v Řecku, Francii, 

Itálii, Španělsku a v řecké části Kypru. Opatrní s výběrem by měli být především turisté v Řecku. Jako 

hlavní problém se ukázal především technický stav motocyklů, konkrétně se nejčastěji jednalo o 

nedostatky u brzd. Častým nedostatkem u půjčoven jsou také nejasné pojistné podmínky, smlouvy 

pouze v místním jazyce a problémy s vrácením kaucí. Pokud turisté volí zájezd přes CK, místní delegáti 

mají vždy zájem eliminovat jakékoliv nebezpečí úrazu, proto klienty nasměřují do již prověřených 

podniků. 

„I když si během dovolené člověk neplánuje půjčit žádný dopravní prostředek, ale přesto touží poznat 

místní památky a zajímavosti, může využít bohatou nabídku fakultativních výletů, kterou cestovní 

kanceláře zpravidla nabízejí,“ doplňuje Petr Šatný možnosti trávení volného času mimo domov. 

 

Perlička na závěr :) 

Míříte-li do Berlína, pak vězte, že toto město můžete poznat i z pohodlí měkké postele. Tamní 

vynalézavý podnikatel totiž nabízí projížďky centrem speciálně upravenou rikšou s postelí pro dvě 

osoby.  

 

 

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat. Velmi rád pro Vás připravím 

také cestovatelské informace, které zajímají speciálně Vás a Vaše čtenáře. 

Petr Šatný, marketingový ředitel, e-mail: petr.satny@alexandria.cz, tel.: 776 470 912 

Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu od roku 1991 a v současné době již 
patří mezi největší české cestovní kanceláře. Alexandria je největším českým 
touroperátorem na Bulharsko a její nabídka zájezdů do Řecka patří k nejširším na trhu. 
Kromě těchto zemí nabízí Alexandria zájezdy také do Turecka, Egypta, Tuniska, 

Španělska, na Kypr, Maltu, do Chorvatska a Itálie. Alexandria je také průkopníkem na trhu aktivních 
dovolených. Profesionální české animační týmy, které na trh přivedla jako první a které působí 
v klubových hotelích Alexandria, připravují české animační programy nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. Samozřejmostí jsou u CK Alexandria i lyžařské zájezdy a nechybí ani zájezdy do exotických 
zemí. 

 


