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vyslovene zakázané. 

Poplatky za používanie cestnej siete, nákladná doprava 
Taliansko 

 
V Taliansku sa jednotlivé kategórie vozidiel líšia nasledovne: 
 
A – dvojnápravové vozidlá, ak výška od prvej nápravy nepresiahne 1,3 m 

 
 
B – dvojnápravové vozidlá, ak výška od prvej nápravy je vyše 1,3 m  

 
 
3 – trojnápravové vozidlá 

 
 
4 – štvornápravové vozidlá 

 
 
5 – päť- a viacnápravové vozidlá 

 
 
 
Mýtny kalkulátor je dostupný na nasledujúcom odkaze: http://www.autostrade.it/autostrade-
gis/percorso.do  
 
Spôsoby platby 
- v hotovosti 
- platobnými kartami: MasterCard, Visa, Diners Club, AE, Maestro 
- Predplatenou kartou Viacard/Telepass 
 
Tunely 
Od 1. januára 2011 platí pre nákladné vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou vyše 3,5 t 
spĺňajúce emisné limity EURO 1 zákaz prechádzať tunelmi Mont Blanc a Fréjus a od 1. 
novembra 2012 pre vozidlá, ktoré spĺňajú emisné limity EURO 2 zákaz prechádzať tunelom 
Mont Blanc. Ostatné vozidlá platia za prejazd tunelmi nasledujúce sadzby: 
 

mailto:info@cesmad.sk
http://www.autostrade.it/autostrade-gis/percorso.do
http://www.autostrade.it/autostrade-gis/percorso.do
http://www.cesmad.sk/taliansko/
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Tunel Mont Blanc 

 
Sadzby v tuneli Mont Blanc platné od 1. januára 2017 vrátane 21 % DPH 

 

Jeden prejazd Prejazd tam a späť 

EURO 3, 4, 5, 6 EURO 3, 4, 5, 6 

Trieda 3: 2 nápravy, 
výška viac ako 3 m 

160,60 € 250,00 € 

Trieda 4: 3 alebo viac 
náprav, výška viac 
ako 3 m 

322,80 € 507,00 € 

 
Poznámky 

 Spiatočný lístok platí do polnoci 15. dňa, ktorý nasleduje po jeho vystavení. 

 Na platbu sa akceptujú nasledujúce kreditné karty: DKV, Shell, Total, UTA, Visa, 
Mastercard. 

 Vozidlá emisnej triedy EURO 0 a EURO 1 a vozidlá prepravujúce nebezpečné veci 
nemajú oprávnenie použiť tunel. 

 Maximálne povolené rozmery: šírka – 2,55 m; výška – 4,05 m; dĺžka – 18,75 m. 

 Vozidlá nesmú mať natankovaných viac ako 1 500 l pohonných látok (výnimku majú 
chladiarenské vozidlá, ktoré môžu mať extra 500 l). 

 Maximálna rýchlosť: 70 km/h; minimálna rýchlosť: 50 km/h. 

 Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami: 150 m (100 m, ak vozidlá zastavia v tuneli). 
 
 
Určité vozidlá môžu prejsť tunelom na základe predchádzajúceho povolenia zo strany 
prevádzkovateľa tunela. Tieto vozidlá sa klasifikujú nasledovne: 
 
Trieda D (kolóna, typ A): 

 vozidlá ťahajúce ďalšie vozidlo 

 chladiarenské vozidlá so šírkou od 2,55 m do 2,60 m 
 
Súčasné prechádzanie vozidiel kategórie D v oboch jazdných smeroch nie je povolené. 
Kolónu sprevádzajú dve vozidlá pri maximálnej rýchlosti 70 km/h. Prejazd sa normálne 
uskutoční na konci každého striedajúceho sa cyklu. 
 
Trieda E (kolóna, typ B): 

 vozidlá klasifikované ako „mimoriadny náklad“ podľa francúzskej a talianskej 
legislatívy 

 vozidlá presahujúce nasledujúce rozmery: 
o  maximálna výška nad 4,05 m 
o  maximálna šírka vyše 2,55 m, resp. 2,60 m pri chladiarenských vozidlách 
o  maximálna dĺžka vyše 18,75 m 

 
Na prejazd vozidiel kategórie E sa vyžaduje uzatvorenie tunela pre dopravu prichádzajúcu 
z opačného smeru. Kolónu sprevádzajú dve vozidlá pri maximálnej rýchlosti 70 km/h. 
Prejazd sa normálne uskutočňuje v noci, v čase medzi 22.00 h a 6.00 h. 

mailto:info@cesmad.sk
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Sadzby za prejazd tunelom Mont Blanc vybranými vozidlami 

 

Jeden prejazd 

Francúzska 
strana 

EURO 3, 4, 5, 
6 

Talianska 
strana 

EURO 3, 4, 5, 
6 

Trieda D 
(konvoj, typ A) 

332,50 € 337 € 

Trieda E 
(konvoj, typ B) 

875,00 € 889,60 € 

 
 

Tunel Fréjus 
 
Sadzby v tuneli Fréjus platné od 1. januára 2017 vrátane DPH 

 Smer 

Jeden prejazd Prejazd tam a späť 

EURO 2 
EURO 3, 4 

a 5 
EURO 2 

EURO 3, 4 
a 5 

Trieda 3: 2 
nápravy, výška 
viac ako 3 m 

Francúzsko 
 

Taliansko 

167,20 € 
 

170,00 € 

158,00 € 
 

160,60 € 

260,20 € 
 

264,50 € 

245,90 € 
 

250,00 € 

Trieda 4: 3 alebo 
viac náprav, 
výška ˃ 3 m 

Francúzsko 
 

Taliansko 

336,00 € 
 

341,50 € 

317,50 € 
 

322,80 € 

527,70 € 
 

536,50 € 

498,70 € 
 

507,00 € 

Trieda B: 
mimoriadny 
náklad, šírka 2,81 
– 3,50 m, výška 
do 4,30 m 

Francúzsko 
 

Taliansko 

466,50 € 
 

474,50 € 

440,80 € 
 

448,10 € 

 
Trieda C: 
mimoriadny 
náklad, šírka 3,51 
– 6,00 m, výška 
do 4,30 m 

Francúzsko 
 

Taliansko 

925,80 € 
 

940,70 € 

875,00 € 
 

889,60 € 

Eskort pri tranzite 
ADR 

Francúzsko 
 

Taliansko 

135,30 € 
 

137,50 € 

127,90 € 
 

130,00 € 

 
Poznámky 

 Spiatočný lístok platí do polnoci 15. dňa, ktorý nasleduje po jeho vystavení. Po tomto 
dátume možno za spiatočný lístok pripísať na účet rozdiel cien medzi jednosmerným 
a spiatočným lístkom. 

 Dopravca, ktorý chce prejsť tunelom s vozidlom triedy C, musí poslať písomnú 
žiadosť prevádzkovateľovi tunela, v ktorej poskytne všetky potrebné detaily 
a navrhovaný deň prejazdu. Vedenie spoločnosti prevádzkujúcej tunel bude na 
základe uvedenej žiadosti informovať dopravcu o podmienkach prejazdu. 

mailto:info@cesmad.sk
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 Platba za prejazd tunelom systémom post-pay, t. j. až po jej realizácii, na základe 
faktúry je možný pri všetkých vozidlách prepravujúcich tovar s vysokou hodnotou. 

 Preprava nebezpečných vecí sa riadi špeciálnym nariadením, ktoré je k dispozícii na 
vyžiadanie. Okrem mýta platí dopravca pri preprave nebezpečných vecí aj poplatky 
za eskort. 

 
 

Tunel Grand St. Bernard 
 
Sadzby v tuneli Grand St. Bernard platné od 1. januára 2017 vrátane DPH 

 
jednosmerný 

spiatočný 
(platný 1 
mesiac) 

10 prejazdov 
(platné 1 rok) 

20 prejazdov 
(platné 1 rok) 

Trieda B1: 
vozidlo s 2 a viac 
nápravami a výškou pri 1. 
náprave v rozsahu vyše 2 
m a do 3 m vrátane 

45,50 CHF 
43,40 € 

72,90 CHF 
69,40 € 

274,00 CHF 
261,00 € 

364,00 CHF 
347,00 € 

Trieda B2/B3: 
vozidlo s 2 nápravami 
a výškou vyše 3 m 

79,00 CHF 
75,50 € 

128,50 CHF 
122,50 € 

592,00 CHF 
564,00 € 

1 031,00 CHF 
982,00 € 

Trieda 3A/3B: 
vozidlo s 3 nápravami 
a výškou vyše 3 m 

115,50 CHF 
110,00 € 

184,50 CHF 
175,50 € 

866,00 CHF 
824,00 € 

1 479,00 CHF 
1 426,00 € 

Trieda 4: 
vozidlo so 4 a viac 
nápravami a výškou vyše 
3 m 

175,50 CHF 
167,00 € 

280,00 CHF 
266,50 € 

1 321,00 CHF 
1 258,00 € 

2 263,00 CHF 
2 156,00 € 

 
Poznámky 

 Lístok na 10 alebo 20 prejazdov, ktorý platí jeden rok, možno použiť rôznymi 
vozidlami za predpokladu, že patria do tej istej kategórie. 

 Nadrozmerné prepravy sa riadia podľa zvláštnych podmienok 
 
Úhrada 

 V hotovosti 

 Bežnými platobnými kartami – Visa, MasterCard, AE... 
 
Od roku 2010 je tunel klasifikovaný ako kategória „E“. Ďalšie informácie sú zverejnené na 

stránke www.astra.admin.ch  

Tranzit nebezpečného tovaru je povolený iba pre ADR UN 2919, 3291, 3331, 3359 a 3373 

a je jednosmerne spoplatnený 

 

Riadne vyplnené povolenie (povinné prehlásenie) spolu s kópiou prepravného dokumentu 

ADR musí byť zaslaná spoločnosti SISEX aspoň 24 hodín pred plánovaný prejazdom. 

Požadované dokumenty by mali byť zaslané počas pracovnej doby v čase: pondelok – piatok 

8.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 18.00 hod. 

Po prejazde tunelom musí vodič predložiť nasledujúce dva dokumenty 

mailto:info@cesmad.sk
http://www.grandsaintbernard.ch/datapage.asp?id=37&l=3
http://www.astra.admin.ch/
http://www.grandsaintbernard.ch/datapage.asp?id=38&l=3
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 Povinné prehlásenie SDR/ADR príloha 2 (Marginal 280 250) (= Švajčiarske národné 
predpisy pre tunely) riadne potvrdené vedením tunela 

 ADR prepravný dokument (Marginal 2002 (3) (4) a (9); Marginal 10 381) 
Tento postup platí pre všetky nebezpečné tovary (horľaviny, jedy alebo žieraviny) bez ohľadu 
na množstvo) 
 
V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte: 
 

SISEX 
Société italo-suisse d’exploitation du tunnel du Grand St Bernard 
Case postale 2 
CH – 1946 Bourg St Pierre 
tel. +41 27 787 12 06 
fax +41 27 787 12 19 
e-mail info@letunnel.com 
URL www.grandsaintbernard.ch 

 
Predaj služieb: 
 

SITRASB SpA 
Caisse sud 
I – 11010 St Rhemy-en-Bosses 
tel. +39 0165 780 902 
fax +39 0165 780 091 

 
 
Aktualizácia: 19.1.2017 
Zdroj:  Tunnel du Grand Saint Bernard, január 2017 

AISCAT, december 2016 
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