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ULOŽIT DATUM

Druhý světový kongres FICC o kempování, karavaningu a

Karavanování

ve VERRIERES-LE-BUISSON/Paříž – Francie 

se bude konat od 26. do 28. října 2022
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MEZINÁRODNÍ FICC RALLY MLÁDEŽE od 6. 

do 10. dubna 2023 v NIZOZEMSKO

Kde: Kemp NTKC „Het Groene Hart“ (Zelené srdce) v Hazerswoude Adresa: 
Voorweg 81
Tento kemp je primárně určen pro táborníky ve stanech a pojme více než 400 účastníků, ale 
jsou zde i místa pro karavany.
Registrační poplatek (od roku 2021) je 65 EUR na osobu (velikonoční jídlo, jeden výlet, diskotéka v ceně).

93. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2023 od 24. ČERVNA
do 3. ČERVENCE ve STASZOW/POLSKU

Polska Federacja Campingu i Caravaningu zrušila pořádání této akce v roce 2023.
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94. MEZINÁRODNÍ FICC RALLY 2024 v JIŽNÍ KOREA

Pořádá
KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)

Pod heslem: „Zdraví a harmonie pro všechny táborníky“

Místo a přesný termín budou včas upřesněny.

Kempování/Caravanning/Autocaravaning
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Rady komise FICC MoCa
CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ

Než se vydáte na cestu, je užitečné mít důležité informace na dosah ruky, aby vaše cesta byla co nejpřímější a bez stresu. Komise 
FICC MoCa je s vámi po celé Evropě. Nezbytné je ale znát dopravní předpisy platné v jednotlivých zemích, abyste je nechtěně 
neporušili. V níže uvedené tabulce jsme shromáždili nejdůležitější informace podle zemí. Komise FICC MoCa vám přeje krásné, 
šťastné a zdravé svátky a bezpečnou cestu!

Země Omezení rychlosti v km/h, karavany do 3,5t celkové hmotnosti Hladina alkoholu v krvi vg/l Nízký
paprsek

rozsvítí se
během dne

Prevence nehod Dálniční poplatky
Města/obce Z města Nové ovladače Standard Dálnice

viněta
Silnice
nabítRychlostní silnice/dálnice Vysoký

viditelnost
vesta

Varování
trojúhelník

První
pomoc

souprava

oheň
hasicí přístroj Ne

22

Belgie 20/30/ 50 70/90 120 0,5 0,5 Ne Ano Ano Ano Ano X
Bulharsko 50 90 130/140 0,0 0,0 Ano Ano Ano Ano Ano X
Dánsko 50 80 80/130 0,5 0,5 Ano Ne Ano Ne Ne X
Německo 50 100 doporučeno: 130 0,0 0,5 Ne Ano Ano Ano Ne X
Estonsko 50 90 110 0,2 0,2 Ano Ano Ano Ne Ano X
Finsko 50 80 100/120 0,2 0,5 Ano Ne Ano Ne Ne X
Francie 50 80/90 110/130 0,2 0,5 Ne Ano Ano Ne Ne X
Velká Británie 48 96 112 0,8 0,8 Ne Ne Ano Ano Ne X
Řecko 50 90 120 0,2 0,5 Ne Ne Ano Ano Ano X
Irsko 50 80 100/120 0,2 0,8 Ne Ne Ano Ano Ne X
Itálie 50 90 110/130 0,0 0,5 Ano Ano Ano Ano Ne X
Chorvatsko 50 90 110/130 0,0 0,5 Ano Ano Ano Ano Ne X
Lotyšsko 50 90 100/110 0,2 0,5 Ano Ne Ano Ano Ano X
Litva 50 90 110/130 0,0 0,4 Ano Ne Ano Ano Ano X
Lucembursko 50 90 110/130 0,2 0,5 Ne Ano Ano Ano Ne X
Malta 50 80 100/120 0,8 0,8 Ne Ne Ne Ne Ne X
Holandsko 50 80 100/120-130 0,2 0,5 Ne Ne Ano Ano Ne X
Norsko 50 80 90/100 0,2 0,2 Ano Ano Ano Ano Ne X
Rakousko 50 100 100/130 0,1 0,5 Ne Ano Ano Ano Ne X



Polsko 50 90 100/140 0,2 0,2 Ano Ne Ano Ano Ano X
Portugalsko 50 100 100/120 0,2 0,5 Ne Ano Ano Ano Ne X
Rumunsko 50 90 100/130 0,0 0,0 Ano Ano Ano Ano Ano X
Švédsko 50 70 90/120 0,2 0,2 Ano Ne Ano Ano Ne X
Švýcarsko 30/50 80 100/120 0,1 0,5 Ano Ano Ano Ne Ne X
Slovensko 50 90 90/130 0,0 0,0 Ano Ano Ano Ne Ne X
Slovinsko 10/30/50 90 110/130 0,0 0,5 Ano Ano Ano Ano Ne X
Španělsko 50 90 100/120 0,3 0,5 Ne Ano Ano Ano Ne X
Česká republika. 50 90 110/130 0,0 0,0 Ano Ano Ano Ano Ne X
krocan 50 90 100/120 0,0 0,5 Ano Ano Ano

(2x)
Ano Ano X

Maďarsko 50 90 110/130 0,0 0,0 Ano Ano Ano Ano Ne X
Kypr 30/50 80 110 0,2 0,5 Ne Ano Ano Ano Ne X

Tyto informace se mohou změnit a byly správné k červnu 2022.

(Země jsou uvedeny podle abecedního pořadí jmen v němčině)



Holandsko:75 % táborníků chce hřiště, která mají pouze základní služby. Toto přání splní pouze 62 % 
nizozemských kempů.
Zdroj: NKC (NL)

Pronájem karavanu
Nejprve si musíte zkontrolovat svůj řidičský průkaz na velikost karavanu, který jste oprávněni řídit. 
Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řízení vozidla do 3,5 tuny. Těžší modely vyžadují řidičský průkaz 
třídy C1, ale každý, kdo má starý řidičský průkaz třídy 3, může řídit vozidlo do hmotnosti 7,5 tuny.

Porovnejte ceny pronájmu různých společností a buďte opatrní ohledně bezplatných kilometrů. 
Platí se servisní poplatek/poplatek při předání? A ujistěte se, že rozumíte ujednáním pojištění a zda 
existuje spoluúčast nebo ne.
Zkontrolujte, zda majitel povoluje na palubu domácí zvířata.
Než se vydáte na cestu, důkladně se seznamte se svou cestou.
Poznamenejte si jakékoli škrábance nebo promáčkliny na karoserii. Zkontrolujte, zda elektrické spotřebiče uvnitř skutečně 
fungují. Také se ujistěte, že při předání jsou zaznamenány případné závady.
Pronajímatel je povinen nahradit škody, které uvnitř způsobí. Pokud způsobíte nehodu, musíte 
použít vlastní pojištění, které jste sami uzavřeli.

Dávejte si pozor na kousání kamenných kun
Tito malí hlodavci, kteří se páří v květnu/červnu, jsou velmi aktivní až do pozdního léta. Jsou to noční 
tvorové, kteří si myslí, že cítí soupeře pod kapotou(kapuce Am.)vozidla, které se snaží eliminovat 
pomocí kousnutí a škrábanců. Doslova útočí na motor vozidla pod kapotou, okusují kabely a vodiče 
i izolační materiál. Když nevyhnutelně dojde ke zkratu v sofistikovaném elektronickém řídicím 
systému, finanční dopad může být skutečně velmi drahý.

Následující může skutečně pomoci: Pravidelně používat odstraňovač pachových značek, tj. spreje a 
kapaliny, které lze nastříkat na motor. Jen se ujistěte, že výrobek nenapadá kovové části.
Mezi domácí prostředky patří rozsypání chilli papriček nebo posypání chilli práškem, postřik moči, rozprášení psích 
nebo kočičích chlupů, naftalínů nebo čisticích bloků na WC.
před nastartováním vozidla, jinak hrozí nebezpečí požáru. 
prokazatelně zahání kamenné kuny.
Bezpečnější je nainstalovat drátěné pletivo nebo nějakou kovovou mřížku nebo mřížku, která zabrání 
tvorům dostat se k citlivým částem motoru. Fungují i   hlavice smetáku nebo kartáče umístěné pod 
kapotou zaparkovaného vozidla. Na trhu můžete najít různé typy kabelových plášťů a plastových krytů, 
které jsou více či méně odolné proti okusu. K dispozici jsou také elektrické spotřebiče, které vysílají 
elektrické šoky nebo ultrazvukové signály, ale ty by měl instalovat odborník.
Nejlepší ze všeho je však mít své vozidlo v uzavřené garáži. Pokud najdete důkaz, že vás navštívila 
kuna kamenná, nechte si motor rovnou umýt. Odstranění zápachu pomůže zabránit dalšímu 
škodlivému pronikání.

Jen nezapomeňte vše odstranit
Ale žádný z nich ve skutečnosti nebyl

Zdroj: Auto-ACS/CH
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Praktické tipy – i pro táborníky
Tablety do myčky nádobíjsou ideální pro odstraňování připálených jídel, usazenin a skvrn v 
pánvích a pánvích. Jednoduše nalijte horkou vodu do nádobky a přidejte tabletu, nechte přes 
noc a veškerá inkrustace snadno zmizí. Tuto metodu můžete použít i k čištění odpadkového 
koše, ale v tomto případě stačí nechat roztok působit jen půl hodiny.
Tablety jsou také užitečné pro čištění toalet. Dvě tablety rozpusťte v šálku horké vody a nasypte do 
záchodové mísy, rozetřete štětcem a následující den odstraňte případné usazeniny.
Nakonec pro odstranění šedi z bílého textilu stačí vložit jednu tabletu do pračky a nastavit obvyklý 
program.

Mravencinejsou odkloněni v cestě karavanem nebo karavanem! Chcete-li se jich zbavit, jednoduše 
posypte skořicový prášek podél stezky mravenců, protože nemají rádi vůni tohoto koření.

SMÍŠENÝ

Provoz
Správné používání parkovacích kotoučů
Nastavte čas příjezdu tak, že ukazatel na disku zarovnáte se značkou označující další půlhodinový 
interval, tj.: pokud dorazíte na své parkovací místo ve 14:09, nastavte ukazatel na 14:30. Pokud se 
používání parkovacího kotouče stane povinným až později během dne, musí řidič nastavit ukazatel na 
začátek povinné lhůty. Pokud je ukazatel mezi hodinou nebo půlhodinou, nikoli mezi hodinou nebo 
půlhodinou, nebo pokud řidič uvedl špatný čas, může být odpovědný za exemplární pokutu až do výše 
40 EUR (v Německu). Je také důležité umístit disk tak, aby byl dobře viditelný zvenčí vozidla, a proto je 
nejlepší jej ponechat na přístrojové desce. Ve většině zemí jsou parkovací kotouče standardizovány a 
jejich vzhled je regulován.
Zdroj: Výtah z Camping, Cars & Caravans (D)

Maďarsko:Při špatné viditelnosti je třeba mimo město nosit vesty s vysokou viditelností. To 
zahrnuje chodce a cyklisty v pohybu po setmění.

Německo:K řízení v mnoha německých městech potřebujete odpovídající ekologickou nálepku nebo 
odznak. Pro podrobnosti kontaktujte svůj autoklub. E-vozidla potřebují modrou nálepku. Informace na: 
green-zones.eu nebo umwelt-plakette.de

Itálie:Každý, kdo chce jezdit na zimních pneumatikách nebo celoročních pneumatikách během teplejších 
měsíců v Itálii, by se měl ujistit, že mezi 16. květnem a 15. říjnem mají jejich pneumatiky rychlostní index 
(zobrazený jako písmeno), který odpovídá alespoň rychlostnímu indexu na registraci. certifikát (v km/h). 
Rychlostní index na pneumatikách proto může být vyšší, než je uvedeno v osvědčení o registraci.

Viněty pro upoutávky a digitální dálniční známky:Každý, kdo táhne přívěsŠvýcarskomusí zakoupit 
dálniční známku pro tažné vozidlo i přívěs. Nadšenci karavanů, kteří jdou doSlovenskomusí si zakoupit 
druhou digitální dálniční známku pro svůj přívěs, pokud jejich výbava přesahuje 3,5 tuny.

Zdroj: Freie Fahrt (Arbö/A)
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Zdraví
Když váskousnout se do jazykaopravdu to bolí! Sání kostky ledu zastaví krvácení a zabrání 
nadměrnému otoku jazyka. Podívejte se do zrcadla a zkontrolujte poškození. Pokud je rána velká a 
vypadá vážně, nebo pokud se do několika dnů nezhojí, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. 
Vypláchnutí úst extraktem ze šalvěje urychlí proces hojení.

Jednou z příčintinnitusmůže být příliš velký hluk. 27. duben je „Dnem proti hluku“. Celý den jsme 
obklopeni hlukem, ať už se jedná o pípání mobilních telefonů, hluk z dopravy, hlasitou hudbu atd. Je to 
nejen nepříjemné, ale může vám to způsobit i nevolnost. Gingko (rostlina/strom) může pomoci tlumit 
neustálý hluk v uších.

Zajímavá fakta/Životní prostředí/Kultura

Jak se hodně milovalLevi's Jeans 501dostat jeho jméno?
Levi Strauss (1829-1902) a Jacob Davis (1834-1908), oba krejčí, začali na konci 19. století vyrábět 
odolné kalhoty pro dělníky. Všechny vzory dostaly jiné číslo a právě džíny 501 zůstaly díky svému 
osobitému střihu dodnes nejoblíbenějšími džínami.

Thepárek v rohlíkuse poprvé objevil v německém řeznictví v New Yorku v roce 1856. Když 
dělníci jedli k obědu horké klobásy, spálili si prsty. Problém se vyřešil „nacpáním“ horkých 
párků do dlouhé housky. Tohle udělalo z Charlese Feltmana milionáře!

15. června je Světový den dárců krve.

ZAJÍMAVÉ NOVINKY OD FICC A JEHO ČLENŮ

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FICC, která se konala v BRUSELU dne 
25. ČERVNA 2022 v době prvního Světového dne kempování

Ze 72 členských klubů a federací se valného shromáždění zúčastnilo 44 delegátů z 22 
klubů (14 zemí). Shromáždění bylo potěšeno, že mohlo přivítat zástupce z Jižní Koreje 
a Tchaj-wanu, kteří stále museli překonat přísná cestovní omezení, aby se mohli 
zúčastnit.
Čestnými hosty byli Dr. Matyas Abony a Jan Torenvlied (čestný člen FICC).
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Dr. Abony měl před několika lety skvělý nápad iniciovat „Mezinárodní den kempování“, 
který byl nyní oficiálně uznán UNWTO a bude se konat a slavit po celém světě 29. června 
každý rok od roku 2022.
Valné shromáždění FICC 2022 skončilo přátelskou večeří pro delegáty a jejich partnery.

Dr. Abony
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Fotografie: Bigman/Michael Lin

Posmrtně

Teprve začátkem července jsme se dozvěděli smutnou zprávu, žeJan EIJKHOUDT (NKC)zemřel 
ve věku 88 let.
Jan Eikhoudt byl po mnoho let velmi kompetentním a velmi ceněným členem rallyové komise FICC.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině a především manželce Rudie, která ho bezvýhradně 
podporovala ve všem, co dělal.

VÝSTAVY

Rakousko:Camper Van Summit in Tirol od 29. září do 3. října, v St. Martin Caravan 
Salon Austria od 19. do 23. října 2022, ve Welsu
Belgie:Salon des vacances v březnu 2023 v Bruselu Česká 
republika:Karavanování od 3. do 6. listopadu 2022, v Brně 
Karavan plánovaný na listopad 2022, v Praze
Finsko:Caravan Finland od 22. do 25. září 2022, v Lahti Caravan 
od 20. do 22. ledna 2023, v Helsinkách
Francie:Salon des véhicules de loisirs od 24. září do 2. října 2022 v Paříži-Le Bourget SETT od 8. do 
10. listopadu 2022 v Montpellier
Německo:Caravan Salon Düsseldorf od 26. srpna do 4. září 2022 Caravan 
Bremen od 4. do 6. listopadu 2022, v Brémách
Velká Británie:Norfolk Motorhome & Campervan Show od 22. do 24. července 2022, v Norwich 
NEC od 18. do 23. října 2022, v Birminghamu
Maďarsko: Caravan Salon v únoru 2023 v Budapešti
Itálie:Il Salone del camper od 10. do 18. září 2022 v Parmě Holandsko:Kampeer en 
Caravan Jaarbeurs od 16. do 24. října 2022 v Utrechtu Portugalsko:Nauticampo v 
říjnu 2022 v Lisabonu
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Švédsko:Scandinavian Caravan Show (Elmia)od 7. do 11. září 2022 v Jönköpingu 
Švýcarsko:Suisse Caravan Salon od 28. října do 1. listopadu 2022 v Bernu USA:RV Show 
plánovaná na leden 2023, v Pittsburghu Boston RV & Camping Expo plánovaná na leden 
2023, v Bostonu

Změna vyhrazena

Sekretariát FICC
rue Belliard 20, bte 15 B- 
1040 Brusel/Belgie Tel: 
00.32 2 513.87 82 Fax: 
00.32 2 513 87 83 E-mail: 
info@ficc.org
Webová stránka :www.ficc.org
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