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Letní pneu v zimě
Pokuta a při nehodě
potíže s pojišťovnou
Podceňovat výměnu letních pneumatik za zimní se nevyplácí.
Problémy mohou nastat, pokud zaviníte nehodu. Pojišťovna
bude totiž k tomu, jaké máte na autě obutí, při řešení náhrady
škody přihlížet.

N

a začátku listopadu většina řidičů vyráží do
pneuservisů vyměnit
pneumatiky. Zákon totiž ukládá používat zimní gumy až
do konce března, je-li na silnicích
souvislá vrstva sněhu, led či námraza, nebo v případě, kdy je možné
předpokládat změnu počasí v
době provozu auta. Pokud počasí
použití zimních pneumatik vyžaduje, a řidič stejně vyjede na letních, hrozí mu pokuta od 1 500 do
2 500 korun. „Významnou sankcí
však může být pro řidiče krácení
pojistného,“ upozorňuje Jiří
Hartmann z advokátní kanceláře
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

na. V některých úsecích však může
být až do 30. dubna, případně i déle
umístěna dopravní značka Zimní
výbava s doplňkovou tabulkou, přikazující, za jakého stavu a počasí je
třeba zimní pneumatiky, nebo dokonce řetězy mít. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že dopravní
značka Zimní výbava, nařizující
zimní gumy lokálně, zůstává nadále v platnosti. Tam pak musí mít vozidlo zimní pneumatiky i v případě
příznivého počasí.
Ministerstvo dopravy ČR zatím
neuvažuje o změně: „Analýza dopravní policie prokázala, že řidiči
toto ustanovení respektují.“ Rozbor, zda je potřeba ustanovení změnit, nechává na příští rok. „Právní
úprava zároveň bere ohled na řidiče, kteří přes zimní období využívají vozidlo velmi zřídka a pouze pro
krátký dojezd, například pro cestu k
doktorovi či na nákup,“ uvádí ministerstvo dopravy. Tito řidiči mohou na silnice vyjet bez zimních
pneumatik, ale jen tehdy, když se
na silnicích nenachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza.

Lidé výměnu pneumatik často
podceňují
A pojišťovny k tomuto kroku opravdu přistupují. „Setkáváme se bohužel ročně s desítkami případů, u
kterých musíme kvůli sjetým gumám vyžadovat náhradu škody.
Klienti totiž stále podceňují fakt,
že sjeté nebo nevhodné obutí
může zásadně ovlivnit nejen samotný vznik škody, ale i rozsah jejích následků,“ uvádí Libor Beran,
metodik likvidace škod z autopojištění Allianz. „Například při městské rychlosti 50 kilometrů v hodině vozidlo se zimními pneu na sněhu zastaví před přechodem, s letními osm metrů za ním. Pokud po
přechodu půjde chodec, dojde minimálně k jeho těžkému zranění,“
varuje Václav Bálek, tiskový mluvčí české pobočky Allianz. A zdůrazňuje také nutnost zkontrolovat i rezervu.
Mezi nehodami, u kterých pojišťovna vymáhala náhradu škody,
byla třeba bouračka klienta, který
vyrazil v prosinci na hory na letních
pneumatikách. „Údajně proto, že
bylo sucho. Během víkendu však nasněžilo a on při návratu havaroval,“
vzpomíná Libor Beran.
Pokud budou za příčinu škody
jednoznačně označeny letní pneumatiky, může pojišťovna krátit pojistné plnění. Z povinného ručení viníka pojišťovna poškozenému ško-
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Brzdná dráha letních pneu je
třikrát delší

Na sněhu Zákon vyžaduje vyjíždět na sníh jen na zimním obutí.

Foto: Nokian

du zaplatí vždy, ale potom ji od provinilého řidiče může částečně požadovat zpět. Havarované auto musí
vidět likvidátor a ten se samozřejmě na to, jaké má auto pneumatiky, také zaměřuje. „V Česku se naštěstí situace v tomto směru změnila dost k lepšímu, a tak případy použití nesprávných pneumatik jsou u
osobních aut méně časté,“ uvádí Allianz. „Jiné je to u aut nákladních,
kde je obutí na auto mnohem dražší,“ doplňuje Beran.
Povinnost jezdit pouze se zimními pneumatikami trvá do 31. břez-

Výrobci ve svých směsích na zimní
gumy používají materiály, které zůstávají měkké a poddajné i za nižších teplot, takže je zachována přilnavost a konstrukce dezénu s lamelami lépe odvádí vodu a sníh.
„Směs zimních pneumatik je speciálně vyvinuta pro zimní období tak,
aby si zachovala mnohem lepší přilnavost k vozovce při teplotách pod
7 °C, což je dále podpořeno množstvím lamel v dezénu zimní pneumatiky,“ uvádí Škoda Auto.
Na silnicích pokrytých sněhem
nebo ledem je rozdíl v přilnavosti
ještě nápadnější. Interní testy společnosti Bridgestone ukazují, že na
sněhu může být brzdná dráha na
letních pneumatikách téměř třikrát
delší než na zimním obutí. „Všechny výhody zimních pneumatik začínají platit už při teplotách pod
sedm stupňů Celsia,“ tvrdí renomovaný výrobce pneumatik.
František Dvořák, iDNES.cz

Jak poznat zimní pneumatiku
Společnost Continental, vyrábějící mimo jiné
také pneumatiky značky Barum, zjistila ve
výzkumu mezi českými řidiči, že ne každý
pozná zimní pneumatiku. Správně ji
identifikovalo 70 procent dotázaných.
A podle čeho ji tedy poznáte?
Zimní pneumatika má více zářezů.
V každém „špalíku“ vymezeném drážkami
jsou ještě další jemné vlnkovité zářezy, které
odvádějí vodu a sníh. Dalším bezpečným
poznávacím znamením je nápis M+S nebo
symbol sněhové vločky na boku
pneumatiky. (fdv)
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Volkswagen Comfort Edition.
Nabídka, které nelze odolat. Oblíbené modely Comfort Edition s pořádnou porcí výbavy
pro ještě větší komfort a pohodlí z jízdy. Vychutnejte si čerstvou nabídku modelů Polo,
Golf Plus, Tiguan, Touran nebo Beetle s výbavou zahrnující např. kola z lehkých slitin,
klimatizaci, volant v kůži a mnoho dalšího. Jistě Vám zachutná i výhodnější financování
Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN.

Volkswagen Comfort Edition právě k dostání.

*Akce trvá do 15. 11. 2013. Zvýhodnění 142 000 Kč platí pro model
Touran 1,2 TSI 77 kW; cenové zvýhodnění 106 400 Kč. Při využití
akční nabídky Volkswagen Finance od ŠkoFINu ušetříte navíc až 36 000 Kč.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,2-6,8 l/100 km, 109-159 g/km.
Kompletní cenovou nabídku a financování modelů Comfort Edition
a bližší informacenaleznete na www.comfortedition.cz.
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