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Pohled dovnitř: Zimní pneumatiky
V Evropě podléhá provoz na silnicích v zimních podmínkách místním 
právním předpisům. s prudkým poklesem teplot, hustým sněžením 
a zledovatělými vozovkami musí řidiči přezout na zimní pneumatiky. 
sdružení výrobců a dovozců pneumatik v České republice v souladu s 
místními předpisy důrazně doporučuje používání zimních pneumatik, které 
řidičům pomohou zvládnout riskantní podmínky jízdy v zimním počasí.    

Mezi zimními a letními pneumatikami jsou 
významné a složité rozdíly. Zimní pneumatiky 
umožňují pohodlnou a bezpečnou jízdu i 
na zledovatělých a mokrých vozovkách. 
Zimní pneumatiky představují segment 
výrobků se speciální technologií zaměřenou 
na optimální jízdní vlastnosti na sněhu, 
ledu a obecně při nižších teplotách.

kombinace speciálních směsí a dezénů 
určených speciálně do náročného zimního 
počasí významně zlepšuje přilnavost a trakci 
pneumatiky. statistické údaje jednoznačně 
hovoří pro montáž zimních pneumatik, jakmile 
nastanou odpovídající klimatické podmínky.

Belgický svaz výrobců pneumatik pneuband v 
roce 2009 provedl sérii testů, které prokázaly, 
že vozidla vybavená zimními pneumatikami 
jedoucí rychlostí 90 km/h za mokra při 
teplotě 2 °C měla brzdnou dráhu o 11 metrů 
kratší než vozidla s letními pneumatikami. 
na sněhu byla brzdná dráha vozidla se 
zimními pneumatikami s brzdící rychlostí 
50 km/h 31 metrů, zatímco u vozidla s 
letními pneumatikami to bylo 62 metrů2.

Vzhledem k velkému množství pneumatik 
označených symbolem M+s, musí zimní 
pneumatiky určené pro použití v náročných 
zimních podmínkách prokázat minimální úroveň 
vlastností na sněhu z pohledu brzdné dráhy a 
záběrových sil. pokud pneumatika splní tento 
test, může být označena symbolem sněhové 
vločky v hoře o třech vrcholech (viz. obrázek).

Řidiči v norsku a Rusku by své vozidlo měli 
vybavit pneumatikami typu nordic nebo 
Ice Grip, které zvládnou i extrémní sněhové 
a ledové podmínky. Může jít o pneumatiky 
s hroty nebo bez nich, hovoříme také o 
zimních pneumatikách s měkkou směsí.

Údaje z nedávné odborné kampaně 
ukázaly, že používání zimních pneumatik 
u osobních vozidel může snížit počet 
nehod způsobených nedostatečnou 
přilnavostí v zimním počasí o 46 %. 

pro maximální výkon a bezpečnost provozu 
by měla být zimními pneumatikami 
opatřena všechna čtyři kola. pokud se 
pneumatiky mění jen na jedné nápravě, 
doporučuje se montovat zimní pneumatiky 
na zadní nápravu z důvodu lepšího ovládání 
vozidla a větší přilnavosti pneumatik.

Řidiči by měli zimní pneumatiky namontovat 
ještě před příchodem zimy, aby bylo vozidlo 
plně připraveno na změnu jízdních podmínek.

Evropští výrobci pneumatik tvrdí, že používáním 
správných typů pneumatik pro každé roční 
období mohou řidiči zvýšit životnost svých 
letních a zimních pneumatik a zajistit větší 
bezpečnost jízdy a lepší výkon vozidla.

2pneuband, Federauto, podmínky testu: Continental, VW Golf, 
205/55R16, brzdící rychlost 50>0 km/h, -5 ℃, 2009




