
  

 
 

 

společnost      novinky      e-Learning      příležitost      přihlášení 

AKO SA BRÁNIŤ PRED ZVEROU? 
 

Riziko stretu so zverou na vozovke sa nedá úplne eliminovať, môžete mu však predísť istými opatreniami.  Prinášame 
vám niekoľko tipov ako sa lepšie ochrániť pred zrážkou so zverou. 

 
1) Rešpektujte značenia 

Dopravné značky A17 a A18 upozorňujú na zvýšenú opatrnosť v daných úsekoch. Varovné značenia treba brať vážne. 
Zver je aktívnejšia v jarnom a jesennom období, hlavne v skorších ranných a večerných hodinách. V zimnom období je 
nebezpečenstvo zvýšené v dôsledku zľadovatených ciest.  
 

2) Pozor na rizikové oblasti 
Nie na všetkých úsekoch, kde sa môžete so zverou stretnúť, uvidíte varovnú dopravnú značku. Ku rizikovým oblastiam, na 
ktorých by ste mali jazdiť opatrnejšie, patria hlavne zalesnené časti ciest, miesta v blízkosti polí či riek.  
 

3) Znížte rýchlosť 
V prípade, že sa nachádzate na rizikovom úseku v každom prípade spomaľte. Testy vykonané motoristickým klubom 
ADAC ukázali, že aj zrážka automobilu so zverou pri rýchlosti 80 km/h je veľmi vysoká.  
 

4) Stlmte svetlá a trúbte 
Musíte si uvedomiť fakt, že svetlá (stretávacie i diaľkové) vedia zvieratá zaujať, dokonca až paralyzovať. Preto sa môžete 
dostať do situácie kedy jeleň stojí na ceste, pozerá priamo k vám a neuteká. V tomto prípade svetlá stlmte, zapnite 
výstražné smerovky a pokúste sa ho odplašiť trúbením.  
 

5) Ak šlo jedno, s veľkou pravdepodobnosťou pôjdu aj ďalšie 
Ak ste videli prechádzať cez cestu zviera, zvýšte pozornosť. Je pravdepodobné, že sa v blízkosti nachádzajú ďalšie, ktoré 
vám budú chcieť prebehnúť popred auto.  
 
 
Čo robiť, keď už nie je možné sa prekážke vyhnúť? 
Veľa vodičov by urobilo nasledovné: strhli by volant do protismeru a tak sa vyhli prekážke – zvieraťu. Tu však hrozí zrážka 
s iným osobným alebo nákladným vozidlom.  
Preto sa radšej odporúča prudké zabrzdenie (musíte odhadnúť silu, stav vozovky, aby ste sa nedostali do šmyku), pričom 
volant držte pevne v rukách.  
V prípade, že už sa zrážke nevyhnete najmenej zranení utŕžite pri priamom náraze. Vďaka crash-testom vykonaných 
klubom ADAC, sú tieto výsledky jednoznačné.  
 
Treba zrážku so zverou hlásiť?  

Predpis č. 8/2009 Z. z. §66 (6) „Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom 
škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť ...“ 

 
Zákon hovorí, že každý vodič je povinný zrážku s lesnou zverou oznámiť polícii, odovzdať jej svoje údaje a počkať kým 
príde na miesto.  V opačnom prípade sa môže jednať dokonca aj  o trestný čin. Polícia upovedomí príslušníka daného 
poľovného revíru, ktorý prekážku v čo najkratšom čase odstráni.  
 
Môžete si nechať zranené alebo mŕtve zviera?  
V žiadnom prípade nie! Pri neúmyselne zrazenom zvierati by ste nemali dostať ani pokutu. Ak vyšetrovanie zistí, že ste 
zviera usmrtili úmyselne, budete obvinený z pytliactva alebo poškodzovania cudzej veci, pričom hrozí dvojročné väzenie.  
 
Ako je to s poistkou?  

Poistka vám túto škodovú udalosť preplatí len v prípade, že vaše havarijné poistenie počíta aj so zrážkou so zverou – 
zákonná poistka nekryje takto spôsobenú škodu.  
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