
FRANCIE

ITÁLIE

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

NĚMECKO

SLOVENSKO

JEDEME NA ZIMNÍ  
DOVOLENOU

Země Max. rychlost 
v obci 

Max. rychlost 
mimo obec

Max. rychlost  
na dálnici

Alkohol max. 
limit promile

Povinná výbava  
vozidla

Povinná  
výbava řidiče Denní svícení

Francie 50 km/h 90 km/h 130 km/h (110 km/h na 
rychlostních komunikaci) 0,5 ‰ 1 výstražný trojúhelník

1 reflexní vesta na 
každého cestujícího, 

1 alkotester
Ne, ale doporučuje se

Itálie 50 km/h 90 km/h 130 km/h (110 km/h na 
rychlostních komunikaci) 0,5 ‰ 1 trojúhelník; na vozidle musí být 

označení země registrace (CZ)
1 reflexní vesta na 
každého cestujícího

Mimo obec vždy; za viditelnosti zhoršené 
deštěm, sněžením apod. i v obci

Německo 50 km/h 100 km/h 130 km/h (doporučená); 
60 km/h (minimální) 0,5 ‰ 1 trojúhelník, autolékárnička 1 reflexní vesta Ne, ale doporučuje se

Rakousko 50 km/h 100 km/h 130 km/h 0,5 ‰ 1 trojúhelník, autolékárnička 1 reflexní vesta Ne

Slovensko 50 km/h 90 km/h 130 km/h 0,0 ‰ 1 trojúhelník, autolékárnička 1 reflexní vesta na 
každého cestujícího Ano

Švýcarsko 50 km/h 80 km/h 120 km/h 0,5 ‰ 1 trojúhelník 1 reflexní vesta na 
každého cestujícího Ano

Francie
Zimní pneumatiky
Používání zimních pneumatik není povinné. Do některých 
úseků silnic však může být vjezd povolen jen s nimi, resp. 
se sněhovými řetězy. 

Reflexní vesty
Reflexní vesty pro řidiče i každého spolucestujícího, musí 
být přepravovány v kabině vozidla.

Rakousko
Zimní pneumatiky
Od 1. listopadu do 15. dubna musí být vozidla vybavena 
zimními pneumatikami, pokud to klimatické podmínky 
vyžadují. V úsecích pokrytých sněhem či ledovou vrstvou 
mohou být použity letní pneumatiky za podmínky, že na 
kolech hnací nápravy budou nasazeny sněhové řetězy. 
Obecně pak může být použití sněhových řetězů nařízeno 
příslušnou dopravní značkou. 

Reflexní vesty
Reflexní vesta pro řidiče je povinná, doporučuje se mít 
vesty i pro spolucestující, a to ve žluté, oranžové či 
červené barvě.

Itálie
Zimní pneumatiky
Používání zimních pneumatik není obecně povinné. Ovšem 
v případě panujících zimních podmínek (sníh či sněhová 
břečka na silnici, náledí nebo námraza apod.) jimi musí 
být vozidla vybavena. Na některé silnice může být vjezd 
povolen jen se sněhovými řetězy.

Reflexní vesty
Nejen pro řidiče, ale i pro každého spolucestujícího je třeba 
vézt reflexní vestu pro její případné použití.

Slovensko
Zimní pneumatiky
Podobně jako u nás platí povinnost používat zimní 
pneumatiky v případě, že to podmínky vyžadují (na silnici 
se nachází souvislá vrstva sněhu, náledí či námraza). Denní 
svícení je celoročně povinné. 

Reflexní vesty
Reflexní vestu musí mít navlečenou každý, kdo mimo obec 
vystoupí na vozovku z důvodu poruchy vozidla, defektu 
pneumatiky či dopravní nehody. Povinnost platí i pro 
motocyklisty. 

Německo
Zimní pneumatiky
Používání zimních pneumatik není obecně povinné. Ovšem 
v případě panujících zimních podmínek (sníh či sněhová 
břečka na silnici, náledí nebo námraza apod.) jimi musí 
být vozidla vybavena. Použití sněhových řetězů může být 
nařízeno příslušnou dopravní značkou.

Reflexní vesty
Reflexní vesty jsou povinné jen ve vozidlech registrovaných 
v Německu. Jejich používání v případě potřeby je však 
důrazně doporučováno i pro posádky automobilů ze zahraničí.

Švýcarsko
Zimní pneumatiky
Používání zimních pneumatik není povinné, je však 
doporučováno. Na některé silnice může být povolen vjezd 
jen se sněhovými řetězy. 

Reflexní vesty
Reflexní vesty pro cestující musí být umístěny v kabině 
vozidla.


