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Před delší cestou se kontrola vozu vyplatí 
 

› Servisní specialisté značky ŠKODA doporučují všem řidičům před cestou 

na dovolenou preventivní kontrolu a údržbu vozu  

› S programem Šeková knížka plná slev lze i starším vozům ŠKODA dopřát 

kvalitní autorizovanou péči za výhodné ceny práce a dílů 

› Aplikace ŠKODA Service pro chytré telefony pomáhá uživatelům rychle a 

pohodlně řešit obtížné situace na cestách doma i v zahraničí 

 

Mladá Boleslav, 6. srpna 2015 – Dovolené jsou v plném proudu a s nimi i 

zvýšená hustota dopravy na hlavních silničních tazích po celé Evropě. Řada 

českých motoristů upřednostňuje osobní automobil jako nejvhodnější dopravní 

prostředek pro cesty i na delší vzdálenosti. Řidiči by však při plánování takových 

cest neměli zapomínat na kontrolu technického stavu svého vozu. Právě dlouhé 

cestování totiž klade na vozidlo mimořádné nároky. 

 

Základem bezpečné a pohodlné cesty na dovolenou je perfektní stav vozu. Rozhodně 

není od věci svěřit komplexní kontrolu technického stavu autorizovanému servisu. 

„Prohlídku a případnou opravu za použití ŠKODA Originálních dílů provede kterýkoli z více 

než 250 autorizovaných servisních partnerů ŠKODA po celé republice. Komplikace, které 

by mohly v důsledku zanedbání i zdánlivých maličkostí vzniknout, mohou letní dovolenou 

nejen znepříjemnit, ale i značně prodražit,“ říká Karel Starý, vedoucí servisních služeb 

ŠKODA AUTO Česká republika. Většina autorizovaných servisů poskytuje v tomto období 

cenově zvýhodněné akce zaměřené právě na kontrolu vozu před cestou na dovolenou. 

Speciální cenové akce se vztahují i na nabídku ŠKODA Originálního příslušenství. 

 

Důkladnou péči potřebují především starší vozy, proto ŠKODA AUTO nabízí Šekovou 

knížku plnou slev, díky které je možné servisovat vozy ŠKODA starší 4 let za výhodné 

ceny. Vybrané servisní úkony tak lze pořídit se slevou až 20 %, samozřejmě při 

zachování plné záruky na práci i materiál. Zvýšené tepelné namáhání za horkého počasí 

či opakované zpomalování na dálnicích s naloženým autem klade zvýšené nároky na 

brzdovou soustavu. Pokud brzdy déle než rok nebyly kontrolovány, vyplatí se nechat 

prověřit třecí segmenty a zkontrolovat, případně vyměnit brzdovou kapalinu. Ač se to 

může zdát zbytečné, od věci není ani seřízení parkovací brzdy. 

 

Přípravy na delší cestu by však neměly končit u vozu samotného. Je vhodné si pročíst 

návod k obsluze, aby si řidič osvěžil paměť a ve vypjaté situaci zvolil správný postup při 

řešení případného problému. Proto je důležité nezapomenout na návod k obsluze vozidla 

doma. Pokud již není k dispozici, lze jej získat u autorizovaného servisního partnera. 

Rychlé a pohodlné řešení všech možných komplikací umožňuje aplikace ŠKODA Service, 

která dokáže kdekoliv na cestách najít nejbližší autorizovaný servis nebo dealera ŠKODA 

a pomůže i kontaktovat asistenční službu. Aplikace je bezplatně k dispozici na stránkách 

ŠKODA AUTO, v App Store a Google Play, funguje tak na zařízeních iOS i Android.  
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Šikovným pomocníkem je off-line návod k obsluze konkrétního vozu ŠKODA. Interaktivní 

systém umí vysvětlit význam kontrolek na přístrojovém štítu a poradit, jak se zachovat 

po rozsvícení konkrétní kontrolky. „Zjednodušeně řečeno platí, že rozsvícení červené 

kontrolky během jízdy vždy znamená vážné ohrožení. Jedinou správnou reakcí je 

okamžité odstavení vozidla, zhasnutí motoru a kontaktování asistenční služby,“ 

vysvětluje Karel Starý. Rozsvícení žluté kontrolky signalizuje varování. V takovém 

případě je nutné zkontrolovat příslušnou součást vozu hned, jak to okolnosti provozu 

dovolí. Pokud není možné odstranit příčinu rozsvícení kontrolky vlastními silami, musí se 

vozidlo přistavit do nejbližšího servisu.  

 

Jestliže se řidič rozhodne svůj vůz před cestou zkontrolovat sám, neměl by opomenout 

ani vybavení. Je-li vozidlo osazeno rezervním kolem, doporučuje se před cestou 

zkontrolovat stav tohoto kola a dohustit jej na horní hranici předepsané tolerance. Je-li 

vozidlo vybaveno sadou na opravu pneumatik, doporučujeme překontrolovat funkčnost 

kompresoru a datum použitelnosti lepicí sady. V každém případě je potřeba dbát na 

bezpečnost vlastní, převážených osob i ostatních účastníků silničního provozu, zvláště při 

defektu na frekventované komunikaci. Zde se uplatní reflexní vesty, které jsou povinné 

ve většině zemí EU. Nezapomínejme ani na to, že ve voze je třeba mít povinnou výbavu 

nejen pro Česko, ale i pro všechny tranzitní země. Pozornost je třeba věnovat také 

rezervním žárovkám. Doporučuje se obstarat si před cestou na dovolenou soupravu 

žárovek a případně si vyzkoušet postup výměny všech žárovek vnějšího osvětlení, který 

je popsán v návodu k obsluze. Pokud si řidič na výměnu žárovky sám netroufá, pomůže 

nejbližší servisní partner ŠKODA. V případě xenonové výbojky jde o komplikovanou 

výměnu, kterou je nutné vždy přenechat profesionálům v autorizovaném servisu. 

  

Vedle důkladné přípravy vozu a předběžného naplánování cesty je předpokladem 

bezproblémové jízdy také dodržení základních bezpečnostních zásad. Nejdůležitější z nich 

zní: nepřeceňovat své schopnosti. Touha urazit několik set (nebo i víc než tisíc) kilometrů 

bez přestávky vede často k přemáhání projevů únavy. Vyčerpaný řidič je přitom za 

volantem stejně nebezpečný jako řidič pod vlivem alkoholu či drog. Při dlouhých cestách 

je proto naprosto nezbytné prokládat řízení pravidelnými zastávkami na jídlo a 

odpočinek, v případě delší trasy zvolit střídání několika řidičů nebo najít po cestě vhodné 

místo na nocleh. Dlouhé cesty mohou svádět k zaujímání nevyhovujících pozic posádky, 

po několika hodinách strávených bez odpočinku ve vozidle se např. prokazatelně zvyšuje 

sklon k nesprávnému držení volantu.  

 

Pokud přes veškerou snahu k problému dojde, netřeba panikařit. V případě nepojízdnosti 

vozu z důvodu poruchy, havárie, vykradení, vandalského poškození či zásahu vyšší moci 

stačí kontaktovat asistenční službu ŠKODA Assistance. O posádku bude zdarma 

postaráno nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Tato služba je automaticky 

poskytována všem vozidlům ŠKODA zdarma po dobu záruky. I po záruční době ji lze za 

minimální poplatek prodloužit u kteréhokoli autorizovaného partnera ŠKODA. Bližší 

informace o poskytovaných asistenčních službách lze dohledat v servisní knížce vozu, 

podrobné informace poskytnou také pracovníci centrály ŠKODA Assistance na čísle 
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800 120 000 (volání z ČR) nebo +420 236 090 002 (volání ze zahraničí). Samozřejmostí 

je komunikace v českém jazyce. 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Před delší cestou se kontrola vozu vyplatí  

Základem bezpečné a pohodlné cesty na dovolenou 

je perfektní stav vozu. Rozhodně není od věci svěřit 

komplexní kontrolu technického stavu 

autorizovanému servisu.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Před delší cestou se kontrola vozu vyplatí  

Součástí kontroly před delší cestou je dohuštění 

pneumatik na optimální tlak s ohledem na očekávané 

zatížení vozu. Doporučuje se zkontrolovat také stav 

rezervního kola a dohustit jej na horní hranici 

předepsané tolerance.   

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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