Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem podzimu opět nabývá na významu
hlášení ve školním rozhlase, 25.10.2016
Dobrý den paní učitelky, pane učiteli, děvčata a chlapci,
máme před sebou příjemných 5 dnů volna, podzimní prázdniny, státní svátek a
víkend. Navíc toto volno budeme mít ještě o hodinu delší, protože se o víkendu mění
letní čas a my můžeme od neděle vstávat o hodinu později. To ale není jediná
změna, která nás s příchodem podzimu čeká. Začíná se zřetelně projevovat
zkracování dne – ráno se stále později rozednívá a večer se dříve a dříve smráká – a
přibývá různých meteorologických nepříjemností - ranními mrazíky počínaje a
častými mlhami a deštěm konče. Lidé si na tuto změnu po parném létě jen těžko
zvykají a zapomínají, že by nové situaci měli přizpůsobit své chování. A to jsou
ideální podmínky pro velké problémy na našich silnicích.
Pojďme si spolu připomenout jednu důležitou zásadu, kterou bychom se měli řídit,
abychom toto období přežili bez nehod. Základní pravidlo bezpečnosti na silnicích je
„vidět a být viděn.“ Pro automobilisty, motorkáře i cyklisty to znamená, že mají
povinnosti svítit, chodci však takovou povinnost nemají, i když v silničním provozu
patří mezi nejzranitelnější účastníky. To, že vidím auto já, neznamená, že mě vidí i
řidič, zvláště pokud jsem oblečený v tmavých věcech. Potom se stávám pro řidiče
téměř neviditelný. A nehoda je na světě. A protože takových nehod přibývá a každý
týden na našich silnicích umírá několik chodců, policie nezůstává v klidu, ale chystá
různé bezpečnostní a kontrolní akce. Dokonce se jim podařilo prosadit, že od
letošního ledna je povinností každého chodce být označen některým z reflexních
prvků, pokud se pohybuje po silnici mimo obec. Když takové prvky nemá, hrozí mu
pokuta až 2000Kč. Není lepší si za pár korun raději některý z reflexních prvků koupit?
Pokud jsem v obci, pokuta mi nehrozí, ale před nehodou mě i v obci ochrání pouze a
jen to, že mě řidič včas uvidí. Tedy opět nějaké doplňky z reflexních materiálů. Pro
srovnání: pokud jsem v tmavém oblečení jsem viditelný jen na vzdálenost asi 18
metrů, s reflexními prvky se tato vzdálenost prodlužuje na 200 metrů. A to už je čas,
který řidič potřebuje, aby včas zareagoval a bezpečně mě objel. A nezapomínejme
ani své psí mazlíčky. I jemu bude slušet a hlavně sloužit například reflexní obojek.
Proč vám toto vše připomínáme právě dnes? Příští týden začíná měsíc listopad a
listopad je každoročně vyhlášen v tomto ohledu za nejhorší měsíc roku. Proto vás
žádáme, než vyrazíte při snížené viditelnosti do terénu, myslete na své zdraví a život
a připněte si na ruku, nohu nebo raději na obojí reflexní pásek.
Přejeme bezpečnou cestu a šťastné návraty domů.
Za dopravní kroužek přečetl: Marek Slovák
Připravila: Mgr. Lenka Boďová, vedoucí dopravního kroužku

Po hlášení obdrželi žáci 1. - 3. ročníku praktický dárek - reflexní vesty.

