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Tisková zpráva – 5. prosince 2018
KRAJ VYSOČINA: Policisté upozorňují řidiče, aby se soustředili v zimním období na jízdu
v silničním provozu
V zimních měsících řeší dopravní policisté napříč celým krajem velké množství dopravních nehod,
které souvisí s jízdou po komunikaci, která je pokrytá souvislou vrstvou sněhu nebo v některých
případech značně zledovatělá. Řidiči si totiž často neuvědomují, že vozidlo, které řídí, se v zimě na
silnici chová zcela jinak, než v ostatních ročních obdobích. Právě toto je jeden z důvodů, proč
k dopravním nehodám dochází. Samotný řidič někdy ani neví, jak se jeho vozidlo na takovém
povrchu může zachovat (např. při prudkém brždění). Řidiči ve velkém množství případů
nepřizpůsobí rychlost jízdy svým schopnostem, povětrnostním podmínkám, stavu a povaze
vozovky a na kluzkém povrchu komunikace dostanou smyk, který nezvládnou a s vozidlem
havarují. Styl jízdy se v zimním a letním období velmi liší. V zimě musí řidiči počítat s horší
přilnavostí pneumatik, s větším nebezpečím smyku a nezvládnutím vozidla. Je důležité mít na
paměti, že povinnost, aby řidiči měli automobil vybavený zimními pneumatikami, vyplývá přímo ze
zákona a není radno tuto skutečnost podceňovat, a to ani v případě, že vozovka zrovna pokrytá
sněhem či námrazou není.

Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou řidiči povinni mít vozidlo vybaveno
zimními pneumatikami v době od 1. listopadu do 31. března, a to tehdy, pokud se na komunikaci
nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat.
Motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností do tři a půl tuny musí mít na všech kolech
zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně čtyři milimetry. Vozidlo s maximální hmotností
převyšující tři a půl tuny musí mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav a hloubka
dezénu pneumatik musí být v tomto případě minimálně šest milimetrů.

Řidiči si ale často neuvědomují, že pouze používání zimních pneumatik pro jízdu v zimním období
nestačí. V tomto období je velice nutné dbát dalších zásad bezpečné jízdy. Pojďme si proto
některé z nich připomenout.
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Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzděte, nezatáčejte nebo
nezrychlujte. Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla



Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s tím, že brzdná dráha
vozidla se na zledovatělém nebo sněhem pokrytém povrchu prodlužuje



Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo v přímém směru.
Zatáčku projíždějte plynule a nebrzděte v ní. Pokud už ale musíte v zatáčce brzdit,
počínejte si obzvlášť opatrně



Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si doma v klidu
vyzkoušejte



Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Za jízdy musíte mít rozhled do všech
směrů jízdy



Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkontrolujte a doplňte zimní směsi do
ostřikovačů. Své vozidlo mějte vždy v dobrém technickém stavu a pravidelně ho
kontrolujte

Na svých cestách buďte opatrní a za každých okolností dbejte zásad bezpečné jízdy. Jedině tak
můžete snížit riziko toho, že se stanete účastníky dopravní nehody a vrátíte se zpět do bezpečí
vašeho domova. Raději zvolte pomalejší styl jízdy, ať už jedete kamkoliv. V některých případech
se nevyplácí zbytečně chvátat.
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