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V silničním provozu musíte být vidět

Kraj Vysočina –  Policisté v Kraji Vysočina se v nastávajícím podzimním období setkávají stále
více s chodci a cyklisty, kteří se pohybují v silničním provozu za snížené viditelnosti nedostatečně
osvětleni. 

Účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že chodec nebo cyklista oblečený v tmavém oděvu,
není za ranního šera před nadcházející zimou v silničním provozu vidět. Pokud je člověk oblečen
do tmavého oblečení,  pak jej  řidič  přijíždějícího vozidla uvidí  na vzdálenost  18 metrů.  V bílém
oblečení je viditelný již na vzdálenost 55 metrů. Pokud si chodec nebo cyklista na sebe obleče
oděv s reflexními prvky, pak jej řidič uvidí před svým vozidlem již na vzdálenost 200 metrů. Zde již
má řidič dostatek času na chodce nebo cyklistu reagovat.

Zejména  cyklisté  si  neuvědomují,  že  za  snížené  viditelnosti  musí  mít  jízdní  kolo  vybavené
stanoveným  osvětlením.  Vpředu  musí  mít  bicykl  osvětlení  bílé  barvy.  Pokud  je  komunikace
dostatečně osvětlena pouličním osvětlením, pak může tato svítilna svítit přerušovaně. Vzadu musí
být jízdní kolo vybaveno světlem červené barvy, které může svítit i přerušovaně. Při svých cestách
na osvětlení jízdního kola cyklisté rádi zapomínají. Neuvědomují si, že se v podzimních dnech brzy
stmívá a ze svých výletů na kole se již  vrací za tmy.  Bohužel  je není  na komunikacích vidět.
Výborným doplňkem pro jízdu na kole je reflexní vesta. Pokud si ji cyklista obleče, je pro řidiče
motorových vozidel  velmi  dobře  viditelný  a  přispěje  tím ke své vlastní  bezpečnosti  v silničním
provozu.

K dalším problémům v dopravě dochází zejména v době tzv. „Dušiček“. V souvislosti s památkou
zesnulých  upozorňujeme  všechny  účastníky  silničního  provozu,  aby  jezdili  opatrně,  zbytečně
nespěchali, na cestu se vydávali odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim a proto mohou být silnice
pokryté mokrým listím, popřípadě namrzlé. Po ránu bývají časté mlhy. 

Doprava ale  není  jediným problémem „Dušiček“.  Hřbitovy a parkoviště  blízko hřbitovů začnou
navštěvovat i lidé, kteří sem přijdou úplně za jiným účelem. Ten bude jen jediný a to něco získat -
ukrást. Majitelé vozidel často spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen na chvíli,  a to se přece
nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho prohledání ale stačí zloději jen pár minut. Proto
veškeré mobily,  fotoaparáty,  kabelky,  peněženky,  oblečení  nebo jiné cennosti  nenechávejte na
sedadlech, popřípadě ani v zavazadlovém prostoru. Nejen že se vám ztratí věci z automobilu, ale
dojde ještě k jeho poškození. 

Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete sebou na hřbitov. V okamžiku,
kdy svoji kabelku nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj hrobu a jdete, např. pro
vodu do vázy, odnést starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit  svíčku, stává se Váš majetek
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velmi snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci všímat si svého okolí a zejména podezřelých
osob. Pokud i  přes veškerá preventivní  opatření dojde ke krádeži  věcí,  je dobré okamžitě vše
nahlásit policii. V případě vykradení vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na příjezd policejní hlídky. 
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