
Vážení kolegové, øidièi, dopravci,

pøes svou nepostradatelnost se u nás kamionová dopra-
va, jemnì øeèeno, netìší velké oblibì. Víme, že je to 
èásteènì i vlastní vinou, a proto pøicházíme s iniciati-
vou namíøenou do vlastních øad.
V roce 2009 proto realizujeme projekt nazvaný Rok 
smíøení, jehož cílem je omezit negativní projevy pohy-
bu kamionù, které v oèích veøejnosti kazí image silnièní 
dopravy.
Sdružení ÈESMAD BOHEMIA každý mìsíc vyhlašuje jednu dopravnì bezpeè-
nostní prioritu, jejíž naplnìní pøispìje ke zlepšení soužití „malých a velkých“ 
vozidel na našich silnicích. Priority jsou odvozeny od toho, èím kamionová 
doprava dráždí veøejnost. Projekt chce obèanùm a politikùm jasnì øíci, že jsme 
schopni sebereflexe a máme snahu situaci zlepšit. 
Obracíme se na Vás všechny s prosbou o spolupráci. Pomùžete nejen sobì, ale 
i ostatním úèastníkùm silnièního provozu a celé veøejnosti. Máme tak šanci stát 
se jedním z tahounù moderního pojetí vztahù na silnici.

Martin Špryòar
generální tajemník

Sdružení ÈESMAD BOHEMIA

Priorita na leden
Ani jeden kamion bez zimní výbavy
Od 1. 7. 2008 u nás platí dopravní znaèky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava - ko-
nec“, oznaèující úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít 
vozidlo kategorie M a N vybaveno pro provoz za zimních povìtrnostních 
podmínek z hlediska použitých pneumatik.

Co pøikazuje vozidlùm nad 3,5 tuny?
Dopravní znaèka „Zimní výbava“ pøikazuje øidièi motorového vozidla po-
kraèovat v jízdì jen za použití zimních pneumatik. A to pouze na hnaných 
kolech. 

Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována pneumatika, na jejíž boènici je vyznaèeno 
oznaèení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS nebo pneumatika terénní.

Rok smíøení



Co musí dále splòovat tato zimní pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo záøezù pneumatiky musí být 
nejménì 6 mm na všech hnaných kolech (u vozidel nad 3,5 t).

Lze použít protektorované pneumatiky?
Ano, musí být oznaèeny výše uvedeným znaèením tj. M+S nebo M.S nebo M/S 
nebo MS nebo se musí jednat o pneumatiku terénní.

Je možné zimní pneumatiky nahradit snìhovými øetìzy?
Ano, ale pouze v pøípadì, že vozovka je dostateènì pokryta snìhovou nebo 
ledovou vrstvou. Nelze tedy zimu absolvovat pouze s letními pneumatikami 
a pøipravenými øetìzy v záloze.

Kdy platí tato znaèka?
Tato dopravní znaèka platí od 1. listopadu do 30. dubna. Pod znaèkou mùže být 
pøípadnì umístìna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

Kde konèí platnost znaèky?
Platnost této dopravní znaèky ukonèuje pouze dopravní znaèka „Zimní výbava - ko-
nec“ (è. C15b). Její platnost tedy nekonèí projetím køižovatky.

Lze nìkde zjistit, na které komunikaci je znaèka umístìna?
To je zatím problém. Na stránkách ØSD jsou zveøejnìny pouze úseky dálnic a silnic 
1. tøídy, kde je tato znaèka osazena. O silnicích nižších tøíd se nikde nedozvíte. 

Kontakt
Martin Felix, vedoucí odboru PR 
Sdružení ÈESMAD BOHEMIA, 
Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4
Tel.: +420 731 131 331
E-mail: martinf@cesmad.com

Doporuèujeme používat 
pøedepsané zimní vybavení v celé ÈR.


