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V zimních měsících řeší dopravní policisté na-
příč celým krajem velké množství dopravních ne-
hod, které souvisí s jízdou po komunikaci, která je 
pokrytá souvislou vrstvou sněhu, nebo v někte-
rých případech je 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 je-
den z důvodů, proč k dopravním nehodám dochá-
zí. Samotný řidič někdy ani neví, jak se jeho vozi-
dlo na takovém povrchu může zachovat (např. při 
prudkém brzdění). 

Řidiči ve velkém množství případů nepřizpůsobí 
rychlost jízdy svým schopnostem, povětrnostním 
podmínkám, stavu a povaze vozovky, a na kluz-
kém 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 přilnavos-
tí pneumatik, s větším nebezpečím smyku, a ne-
zvládnutím vozidla. 

Je důležité mít na paměti, že povinnost, aby ři-
diči měli automobil vybavený zimními pneumati-
kami, vyplývá přímo ze zákona, a není radno tuto 
skutečnost podceňovat, a to ani v případě, že vo-
zovka není zrovna pokrytá sněhem či námrazou.

Z hlediska zákona o provozu na pozemních ko-
munikacích jsou řidiči povinni mít vozidlo vy-

baveno zimními pneumatikami v době od 1. lis-
topadu do 31. března, a to tehdy, pokud se na 
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnost-
ním 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 ko-
lech zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejmé-
ně čtyři milimetry. 

Vozidlo s maximální hmotností převyšující tři a 
půl tuny musí mít zimní pneumatiky na všech ko-
lech hnacích náprav a hloubka dezénu pneumatik 
musí být v tomto případě minimálně šest milime-
trů.

Řidiči si ale často neuvědomují, že pouze použí-
vání zimních pneumatik k jízdě v zimním období 
nestačí. V tomto období je velice nutné dbát dal-
ších zásad bezpečné jízdy. Pojďme si proto někte-
ré z nich připomenout.

- Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komuni-
kaci prudce nebrzděte, nezatáčejte, nebo nezrych-
lujte. 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 projíž-
dějte plynule, a nebrzděte v ní. Pokud už ale musíte 
v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně.

- Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy, a je-
jich 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 zkon-
trolujte 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 všech 
okolností dbejte zásad bezpečné jízdy. Jedině tak 
můžete snížit riziko, že se stanete účastníky do-
pravní nehody, a vrátíte se zpět do bezpečí vašeho 
domova. Raději zvolte pomalejší styl jízdy, ať už 
jedete kamkoliv. V některých případech se nevy-
plácí zbytečně chvátat.

 nprap. Martin Hron
 KŘ policie Kraje Vysočina
 oddělení tisku a prevence

Pohotovostní služba zubních lékařů – leden 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
1. Út MUDr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, 567 213 173

5. So Stomatologické centrum Jihlava Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

6. Ne MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

12. So MUDr. Petříková Marie Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 578

13. Ne MUDr. Vashchuk Palackého 37, Třešť, 567 234 450

19. So MUDr. Pejchalová Renata Palackého 1222/18, Jihlava, 721 970 188

20. Ne MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

26. So MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

27. Ne MUDr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, 567 213 173

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Operační strážník městské policie 
přijal v ranních hodinách oznáme-
ní na fyzické napadení pracovníka 
ochranky objektu City Park Jihlava. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka 
městské policie. 

Po příjezdu k nakládací rampě 
v zadní části City Parku strážníci za-
drželi řidiče zásobovacího vozidla, 
který svým agresivním chováním 
způsobil pracovníku ochranky po-
ranění hlavy. Zraněné osobě strážní-
ci poskytli první pomoc. Na místo 
byla přivolána zdravotnická záchran-
ná služba, která si muže převzala do 
péče.

Nutrie před lékárnou
Strážníci odchytili nutrii. Krátce po 

půlnoci bylo na lince tísňového volá-

ní přijato oznámení na velikou kunu, 
nacházející se ve vestibulu před lé-
kárnou ve spodní části Masarykova 
náměstí. 

Při příjezdu hlídky na místo bylo 
zjištěno, že se jedná o nutrii. Násled-
ně byla odchycena, a na doporučení 
veterináře byla vypuštěna do řeky v 
lokalitě Helenín.

Při kontrolní činnosti začátkem 
měsíce zadrželi strážníci v ulici Ne-
rudova osobu celostátně hledanou 

PČR. Jednalo se o muže, který byl 
po prokázání totožnosti předán 
k dalšímu řešení. 

Na protialkoholní záchytnou stani-
ci bylo z důvodu ohrožování vlastní-
ho zdraví převezeno sedm podnapi-
lých osob. 

Nejvyšší zaznamenané množství 
alkoholu v krvi bylo 2,89 promile; 
jednalo se o ženu, která se v ranních 
hodinách domáhala vstupu do pro-
stor City Parku. 

Krádeže
V listopadu strážníci řešili pět 

oznámení na drobné krádeže. Ve 
dvou případech došlo k odcizení 
oblečení v City Parku. Ve třech pří-
padech došlo k odcizení potravin. 
Potraviny byly odcizeny v ulici Ko-

Policisté upozorňují řidiče, aby se 
soustředili v zimním období na jízdu

V listopadu zpracovala MP 2.124 událostí
menského, Romana Havelky a v ulici 
Matky Boží.

Strážníci zabezpečovali veřejný po-
řádek a bezpečnost silničního provo-
zu při tradičním příjezdu sv. Martina 
na bílém koni. Zvýšený dohled byl 
prováděn i při následném koncertu. 
Městská policie také zajišťovala bez-
pečnost účastníků lampionového 
průvodu a prováděla asistence při 
sportovních utkáních HC Dukla Jih-
lava a FC Vysočina.

Statistika
V listopadu zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.124 událostí. 
Strážníci provedli 150 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám, 
řešili 490 oznámení občanů, nebo je-
jich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 456 přestupků, z tohoto 
počtu se 32 přestupků týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vyhláš-
kou o volném pohybu psů a 22 pře-
stupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na vymezených veřejných prostran-
stvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 290 závad zjištěných 
při obchůzkové činnosti v ulicích 
města Jihlavy. 

Ve spolupráci s dopravním pod-
nikem strážníci provedli 67 kontrol 
černých pasažérů. 

Byly zjištěny tři dlouhodobě odsta-
vená vozidla, která strážníci vyhod-
notili jako vraky. 

Do psího útulku, jehož provozova-
telem je městská policie, bylo umís-
těno 14 odchycených psů.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Stanislav Maštera


