
 

 

 

 

 

Czechy 

Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć 

Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych 

[tu link do strony głównej z informacjami tematycznymi] 

Ograniczenia prędkości 

Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep i autobusów, które 

mogą być modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 90 km/h  

Autostrady   - 130 km/h  

Drogi ekspresowe w terenie zabudowanym – 80 km/h  

Pojazdy do 3,5t z przyczepą oraz pojazdy powyżej 3,5t: 

W terenie zabudowanym - 50 km/h  

Poza terenem zabudowanym - 80 km/h  

Drogi szybkiego ruchu / Autostrady - 80 km/h  

 

Pasy bezpieczeństwa 

Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony. 

 



Osoby zwolnione: kierowcy  podczas manewru cofania, osoby ze zwolnieniem lekarskim, kierowcy 

pojazdów ratunkowych podczas służby.  

Foteliki i przewożenie dzieci 

Dzieci do 36 kg i 150 cm wzrostu muszą podróżować z wykorzystaniem urządzeń zabezpieczających 

dostosowanych do ich wzrostu i wagi. Dziecko jadące na przednim fotelu przy użyciu odpowiednich 

urządzeń zabezpieczających i włączonej poduszce powietrznej musi siedzieć twarzą w kierunku ruchu 

pojazdu. 

Jazda pod wpływem 

Absolutny zakaz prowadzenia po spożyciu alkoholu (0,00 promila) , które traktowane jest jako 

przestępstwo. Konsekwencje są poważne: grzywny od 4 do 8 tys. zł, łącznie z zatrzymaniem prawa 

jazdy na dwa lata. Częste policyjne kontrole wyrywkowe, również ze śliny na obecność innych 

substancji odurzających. Zakaz prowadzenia po narkotykach i lekach mogących wpływać na 

możliwości kierowania pojazdem.  

Obowiązek jazdy na światłach 

Światła mijania lub dzienne obowiązkowe przez cały rok. 

Mandaty i kary 

Kierowcy zagraniczni są zobowiązani do regulowania mandatów na miejscu. Policja ma prawo 

zatrzymać prawo jazdy w przypadku poważnego naruszenia przepisów. 

Standardowe mandaty drogowe mogą sięgać 850zł. Najwyższe grzywny za przestępstwa w ruchu 

drogowym – 17 000zł. 

Niewłaściwe zaparkowanie samochodu może pociągać za sobą klamrę na kole lub odholowanie na 

koszt właściciela. 

Motocykle i skutery 

Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy 

dla kierowcy i pasażera zarówno motocykla jak i skutera. Zakaz palenia podczas prowadzenia. 

Ubezpieczenie 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

Paliwo, karty i opłaty 

Benzyna bezołowiowa („natural”, 95 & 98 oktanów) - dostępna 

Olej napędowy („nafta”) – dostępny 

LPG – dostępny pod nazwą Autoplyn lub Plyn 

Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach, maksimum 10 litrów. 



Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do 

Czech upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.  

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu 

- kamizelka odblaskowa – EN 471 - obowiązkowa dla kierowcy bądź pasażera w przypadku wyjścia z 

pojazdu (np. awaria pojazdu), zatem musi być przechowywana w kabinie a nie w bagażniku 

- trójkąt ostrzegawczy – obowiązkowy; nie dotyczy motocykli 

- komplet żarówek zapasowych 

- komplet zapasowych bezpieczników  

- apteczka - obowiązkowa 

- wyposażenie zimowe: Opony zimowe – obowiązkowe przy temperaturze poniżej 4 stopni Celsjusza 

oraz od 1 listopada do 31 marca, a przy złej pogodzie dłużej. Minimalna głębokość bieżnika 4mm. 

Łańcuchy śniegowe – obowiązkowe, ale tylko przy grubej warstwie śniegu. Opony z kolcami – 

zabronione. 

Inne obowiązujące wymogi / przepisy 

Samochody niezdolne do rozwijania prędkości powyżej 80 km/h nie mogą korzystać z autostrad. 

Zakaz przewożenia urządzeń antyradarowych (wykrywających urządzenia kontrolne). Obowiązek 

wyłączania funkcji „Ostrzegaj przed radarami” w urządzeniach nawigacji GPS. 

Zakaz rozmawiania przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego.  

W miastach zakaz korzystania z klaksonu poza sytuacjami zagrożenia, szczególnie między 20:00 a 6:00 

i w Pradze. 

Kontrola na przejściu granicznym przy wjeździe do Czech potwierdza na piśmie ewentualne widoczne 

uszkodzenia auta. Otrzymane potwierdzenie należy pokazać przy wyjeździe. Jeżeli podczas pobytu w 

Czechach dojdzie do uszkodzenia auta, należy na granicy pokazać odpowiednie zaświadczenie od 

policji. 

Kaski dla rowerzystów obowiązkowe do 18 roku życia. Rower musi być wyposażony w oświetlenie z 

przodu i z tyłu oraz w dwa sprawne hamulce.  

Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były aktualne i zgodne 

ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach odpowiednich instytucji dla odwiedzanych 

państw. 


