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Před jízdou si musí řidič zajistit výhled z vozidla 

Dodržujte důležité zásady před odjezdem na zimní dovolenou 

 

KRAJ VYSOČINA - Zimní období je pro některé dobou, kdy se lidé začínají připravovat na 

dovolenou na horách nebo v jiných obdobných rezortech. Mnoho rodin se chystá strávit zimní 

měsíce a zejména dobu, ve které mají děti jarní prázdniny, na horách nejen u nás, ale i v 

zahraničí. Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v této souvislosti apelují na všechny 

občany, aby dodržovali některá základní pravidla prevence tak, aby jejich cesta na dovolenou 

nenarušila její průběh a i návrat, aby proběhl bez zbytečných komplikací. Stačí dodržovat ta 

nejzákladnější pravidla.  

   

Před odjezdem na dovolenou si náležitě zkontrolujte svůj byt nebo rodinný dům, zda je uzamčený. 

V dnešní době internetu není vhodné sdělovat termín odjezdu na dovolenou třeba i prostřednictvím 

sociálních sítí (tuto činnost uhlídat zejména u svých dětí). Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště 

by si měli občané své doklady, peníze a cenné věci, zejména šperky, uschovat nejlépe do 

bezpečnostní schránky nebo do prostoru, kde tyto věci budou v bezpečí. 

 

Důležité je zkontrolovat pečlivě všechna okna, zda jsou zavřená. Není dobré mít po dobu 

nepřítomnosti v bytě na oknech zatažené závěsy nebo stažené rolety a žaluzie. V okolí, především 

rodinného domu, je vhodné uschovat žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při 

vloupání do domu. Klíče od bytu je možné svěřit spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který 

bude byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku. Před odjezdem na dovolenou lze v 

bytě vytvořit zdání, že je uvnitř někdo přítomen. K tomuto lze využít například nejrůznější 

elektronické spínací zařízení, které podle nastavení například rozsvítí světla. Lidé si mohou své 

cenné věci vyfotografovat, případně sepsat výrobní čísla přístrojů. Tyto informace při případném 

odcizení věcí výrazně pomohou policistům při pátrání. 

  

Na každou cestu na zimní dovolenou se velmi dobře připravte. Vozidlo je důležité před cestou 

zkontrolovat - jedná se zejména o plně funkční brzdy, pneumatiky s předepsanou hloubkou 

dezénu, a také osvětlení vozidla. Pro zimní pneumatiky je stanovena minimální předepsaná 

hloubka dezénu 4 milimetry. Pozornosti by neměla uniknout ani chladicí kapalina, u které hraje 

důležitou úlohu její množství a správný poměr naředění, který zabrání zamrznutí chladící soustavy. 

Zejména v zimním období je vhodné zkontrolovat dostatek množství kapaliny v ostřikovačích a 

také funkčnost stěračů. Nejlépe je nechat automobil zkontrolovat odborníky. Ve výbavě by 

v zimním období při cestě na dovolenou neměly chybět sněhové řetězy a každý řidič by si měl 

nanečisto vyzkoušet jejich nasazování. Každý by se také měl přesvědčit, zda typ a rozměr 

sněhových řetězů je určen pro rozměry kol, která má nasazena na vozidle. Řidiči by neměli 

zapomenout na to, že čím více se dezén pneumatiky blíží spodní hranici 4 milimetrů, tím více 

zimní pneumatika ztrácí na své účinnosti a přilnavosti k pozemní komunikaci. V žádném vozidle by 

pak neměla chybět povinná výbava a pro jistotu je vhodné přibalit i skládací lopatu a smetáček.  
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Současná právní úprava dle zákona o provozu na pozemních komunikacích kromě jiného ukládá 

povinnost odstranit z vozidla námrazu nebo sníh a zajistit si tak dostatečný výhled. Znění 

příslušného ustanovení zní: „Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, 

které zabraňují výhledu řidiče a dále nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, 

který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“ Za nesplnění 

této povinnosti může být udělena řidiči pokuta v příkazním řízení ve výši do 2 000 korun.  

  

Řidič by si měl před odjezdem důkladně prostudovat trasu a je důležité si dobře plánovat tankování 

pohonných hmot. Je lepší mít stále dostatek pohonných hmot, protože řidiče může při cestě 

překvapit množství nepředvídatelných situací (hodinové kolony na dálnici atd.). Během cesty je 

vhodné sledovat dopravní situaci na trase, kterou se chystáte cestovat. 

 

Každá jízda musí být i pro osádku vozidla bezpečná. Nejdůležitější je, aby řidič nepřeceňoval při 

řízení vozidla vlastní síly. Dále by řidič neměl vozidlo nákladem přetěžovat a myslet také na 

skutečnost, že se při přepravě většího množství zavazadel mění jízdní vlastnosti automobilu. Řidič 

musí mít z vozidla dobrý výhled. Zejména na palubní desce a krytu zavazadlové prostoru by 

neměly být odložené žádné věci, které by bránily ve výhledu z vozidla. Je nutné si také uvědomit, 

že každá volně odložená věc, která je přepravovaná v interiéru vozidla, může při případné 

dopravní nehodě jeho osádku zranit. Zvláště nebezpečné jsou předměty těžké, pevné nebo s 

ostrými hranami. Řidič se musí před každou jízdou cítit odpočatě, a nejezdit pod vlivem léků či být 

ovlivněn alkoholickými nápoji nebo omamnými a psychotropními látkami.   
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