Rady a doporučení, která Vám pomohou předejít nepříjemným situacím
a usnadní Vám užít si dovolenou a kempování v klidu a v pohodě

Kontrola auta před vypůjčením karavanu
překontrolujte zásuvku u tažného zařízení
přihustěte pneumatiky (cca + 0,2 bar)
zkontrolujte stav provozních kapalin
při použití firemního automobilu si nechte potvrdit od zaměstnavatele souhlas s jeho
užíváním pro soukromé účely pro případnou kontrolu policie
• výstražná vesta (pro všechny členy posádky)
•
•
•
•

Příprava na cestu
• nezapomeňte se seznámit s dopravními předpisy v cizích zemích, pokud vyjíždíte
mimo ČR
• zajistěte si dálniční známky - pozor, ve Švýcarsku je na dálnicích zpoplatněn i
karavan (nutné nalepit stejnou dálniční známku jako na auto)
• nespoléhejte pouze na GPS navigaci, ale plán cesty si prostudujte i na mapě, abyste
předešli stresovým situacím
• zkontrolujte si cestovní doklady a osobní cestovní pojištění
Kontrola karavanu před cestou
•
•
•
•
•
•
•

běžná kontrola karavanu (pneu, světla, podpěrné nožičky…)
zajistěte dveře lednice, posuvné dveře, zásuvky, skříňky, …
uzavřete všechna okna včetně střešních
uzavřete plynovou láhev
důkladně překontrolujte připojení karavanu k autu
nezapomeňte vytáhnout pomocné kolečko a odjistit ruční brzdu na oji karavanu
nenechte v karavanu nezajištěné předměty, které by se mohly volně pohybovat

Během cesty
• POZOR na maximální průjezdné výšky a šířky (tunely, mosty, …), ale i na větve
stromů, reklamní panely atd.
• terénní nerovnosti přejíždějte velmi opatrně s ohledem i na nápravu karavanu
• do zatáček si mírně nadjíždějte a mějte na paměti, že zadní část karavanu vybočuje
na opačnou stranu
• pokud nemáte vůz s automaticky stavitelným podvozkem, sklopte potkávací světla
• v obytném karavanu nesmí během jízdy být žádné osoby ani zvířata
• během zastávky vypněte lednici z 12V (při delším odpočinku přepněte na plyn)
• při vzdálení se od soupravy zkontrolujte uzamčení oken, dveří
• při couvání využijte spolujezdce jako navigátora
• nevjíždějte do úzkých ulic center měst
• před vjezdem na neznámé místo (kemp, osada, …) raději soupravu odstavte a
projděte lokalitu pěšky
• nespoléhejte na navyknutý dojezd vašeho auta na rezervu paliva a tankujte s
předstihem (vůz má s karavanem vyšší spotřebu o cca 2 litry)
• k nocování na cestě si vybírejte osvětlená a frekventovaná místa (např. čerpací
stanice)

Kempování
• po odpojení od vozu do karavanu nevstupujte dokud není stabilizován (mohl by se
převážit a poškodit)
• při manipulaci s karavanem (bez vozidla) by měla být osoba vpředu i vzadu
• každé z venkovních madel na karavanu slouží pouze k běžné nenásilné manipulaci
jednou osobou - při extrémním zatížení může dojít k poškození karavanu
• karavan vyrovnejte předním kolečkem do roviny
• v rozích karavanu vysuňte klikou podpěrné nožičky (jen podepřít - neslouží ke
zvedání karavanu)
• pod centrální výtok odpadní vody umístěte mobilní odpadní nádrž
• zabezpečte oj karavanu zámkem
• v letních měsících se snažte nastavit karavan tak, aby výdechy lednice nebyly celý
den na slunci - snížil by se tak účinek chlazení
Před odjezdem - návrat do půjčovny
• před odjezdem překontrolujte úplnost vybavení karavanu a zapůjčeného příslušenství
• karavan vyčistěte, vylijte a vypláchněte kazetu WC a mobilní odpadní nádrž
• plyn, vodu a chemii do WC prosíme nedoplňujte
Užitečné doplňky
•
•
•
•
•
•

ložní prádlo a povlečení – povinná vlastní výbava !!!
kladivo na stanové kolíky
prodlužovací kabel cca 20m
saponát na mytí nádobí a houbička
sáčky nebo tašky na odpadky
a samozřejmě DOBROU NÁLADU :)

