Nastává období častějších střetů se zvěří
KARLOVARSKÝ KRAJ – Řidiči zvyšte pozornost!
S přicházejícím podzimem nastává každoročně na silnicích pro řidiče riziko častějšího střetu s lesní
zvěří. Především srny, ale i divoká prasata migrují přes silnice a stávají se tak častým terčem pro řidiče
motorových vozidel. Nejčastěji dochází k nehodám v brzkých ranních hodinách nebo ve večerních
hodinách kolem 22 hodiny. V noci je třeba dbát ještě větší opatrnosti, zvíře je oslněné světly vozidla a
tudíž se chová zmateně a nepředvídatelně. Ke střetům se zvěří dochází především při průjezdu lesem,
kolem větrolamu, remízku nebo také kukuřičného pole. Pro zmírnění následků střetu se zvěří nebo
dokonce předcházení těmto nehodám, je vhodné v rizikových úsecích zvýšit pozornost, sledovat okraje
komunikace a jet pomalu, aby byli řidiči schopni zastavit v okamžiku, kdy se mu před jejich vozidli
objeví srnec, kanec nebo jiná zvěř. Důležité je si také uvědomit, že zvěř zpravidla nechodí sama ale ve
stádech, tedy přeběhne-li jedna srnka ve většině případů, jde za ní ještě minimálně jedna.

Policisté radí:


Nevíte, jak správně postupovat po střetu se zvířetem?
Okamžitě po nárazu zapněte výstražná světla, a pokud to situace dovolí, zastavte na
krajnici a ihned na silnici postavte varovný trojúhelník – řádné označení dopravní
nehody považují dopravní policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý základ. Při
zranění volejte záchrannou službu na lince 155. Poté na místo přivolejte Policii ČR
např. prostřednictvím tísňové linky 158. Na operační středisko je podstatné upřesnit
základní údaje: místo střetu, zranění osob a také sdělit, jestli sražená zvěř netvoří
překážku v silničním provozu. Policie ČR vyrozumí správce příslušné honitby, který
přijede a o mrtvou zvěř se postará. V posledním kroku se spojte s asistenční linkou své
pojišťovny.



Při srážce se zvířetem zachovejte klid.



Nepodceňujte dopravní značení, které na možnost pohybu zvěře upozorňuje. Jedná se
o dopravní značku "Pozor zvěř".



Nikdy se nesnažte sami sražené zvíře odklízet ze silnice (poraněná zvěř vám může
způsobit zranění, v případě jakékoliv nemoci u zvířete může riskovat své zdraví).



Nesnažte se naložit zvíře do auta a z místa odvést. Mohla by vám hrozit pokuta za
spáchaný přestupek nebo dokonce obvinění z trestného činu.



Nejlepším preventivním opatřením jak se vyhnout srážce se zvěří je přiměřená
rychlost jízdy a zvýšená pozornost, (při nižší rychlosti dokážete na neočekávaný vstup
zvěře do vozovky včas zareagovat).

Policisté apelují na řidiče, aby byli v tomto období obzvláště předvídaví a počítali s možností
vběhnutí lesní zvěře do jízdní dráhy vozidla. Všem řidičům také přejí šťastný návrat bez nehody
domů.
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