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Povinnost používání zimních pneumatik v ČR a okolních zemích:
V zásadě lze - s jedinou výjimkou - říci, že v ČR stejně jako v okolních zemích platí povinnost používat zimní
pneumatiky na všech čtyřech kolech, když jsou vozovky pokryty sněhem nebo ledem, nebo když lze
předpokládat, že taková situace cestou nastane. Tou výjimkou je Polsko. Liší se však období, po které tento
stav platí a jsou zde i některá další specifika, která boudou rozebrána v následujících odstavcích:
Česká Republika:
 Zimní období je stanoveno Zákonem č. 13/97 Sb. od 1.11. do 31.3.
 Hloubka vzorku je stanovena Zák. č.361/2000 Sb. (§ 40) na min. 4mm, u vozidel nad 3,5t pak na min.
6mm.
Slovensko:
 Zimní období je stanoveno od 15.11. do 31.3.
 Hloubka vzorku je stanovena na min. 3mm, u vozidel nad 3,5t pak na min. 6mm.
 Vozidla nad 3,5t musí mít zimní pneumatiky v zimním období povinně alespoň na jedné hnací nápravě
bez ohledu na počasí
Rakousko:
 Zimní období je stanoveno od 1.11. do 15.4.
 Hloubka vzorku je stanovena na min. 4mm u radiálních pneumatik, na min. 5mm u diagonálních
pneumatik.
 Dopravním značením může být v extrémních podmínkách přikázáno použití sněhových řetězů. Jejich
použití je pak nutné min. na dvou kolech stejné nápravy.
 V období od 1.10. do 31.5. se mohou za určitých podmínek (ležící ujeté vrstvy) používat pneumatiky se
sněhovými hroty. Toto období může být i prodlouženo.
Německo:
 Zimní období zde není pevně stanoveno
 Hloubka vzorku je stanovena na min. 1,6mm, doporučena však min.4mm. Německá policie při
kontrolách často striktně vyžaduje min.4mm vzorek – tedy o 1 mm větší než jen min. hloubka vzorku
v ČR.
 Jako zimní pneumatiky jsou rovněž uznávány pneumatiky „celoroční“ s označením „M+S“ (bláto a sníh
– z anglického mud+snow).
 Pneumatiky se sněhovými hroty jsou zakázány.
 Pokuty za nedodržení výše uvedených norem se pohybují v rozmezí 40 – 120 Eur.
Itálie
 Používání zimních pneumatik či sněhových řetězů je upravováno příkazovými značkami na
jednotlivých úsecích silnic. Na dopravní značce je uvedeno i období po které tato povinnost trvá.
Francie
 Používání zimních pneumatik či sněhových řetězů je upravováno příkazovými značkami na
jednotlivých úsecích silnic. Na dopravní značce je uvedeno i období po které tato povinnost trvá.
Polsko a Maďarsko
 Používání zimních pneumatik je pouze doporučené
Obecně platí, že zimní pneumatiky je vhodné používat od -7°C. V závislosti na způsobu zimní údržby
komunikace, kde se vozidlo převážně pohybuje je vhodné rovněž zvolit rozměry zimních pneumatik.
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