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JAK ZABRÁNIT STŘETU SE ZVĚŘÍ ? 
 
Riziko střetu se zvěří na vozovce nelze zcela eliminovat, můžete mu však předejít jistými opatřeními. Přinášíme vám 

několik tipů, jak se lépe ochránit před srážkou se zvěří. 
 
1)     Respektujte značení 

Dopravní značky A13 a A14 upozorňují na zvýšení opatrnosti v daných úsecích. Varovné značení je třeba brát vážně. Zvěř 
je aktivnější v jarním a podzimním období, hlavně v ranních a večerních hodinách. V zimním období je nebezpečí zvýšené 
v důsledku zledovatělých cest. 

 
2)    Pozor na rizikové oblasti 

Ne na všech úsecích, kde se můžete se zvěří setkat, uvidíte dopravní značku. K rizikovým oblastem, na kterých byste měli 
jezdit opatrněji, patří hlavně zalesněné části cest a místa v blízkosti polí či řek. 

 
3)  Snižte rychlost 

V případě, že se nacházíte na rizikovém úseku, v každém případě zpomalte. Testy provedené motoristickým klubem 
ADAC ukázaly, že i srážka automobilu se zvěří v rychlosti 80 km/h, je vysoce nebezpečná. 

 
4)  Ztlumte světla a trubte 

Musíte si uvědomit fakt, že světla (potkávací i dálková) dokážou zvířata zaujmout, dokonce až paralyzovat. Proto se 
můžete dostat do situace, kdy jelen stojí na cestě, dívá se přímo na vás a neutíká. V tomto případě světla ztlumte, 
zapněte výstražné směrovky a pokuste se ho odehnat troubením. 

 
5)   Pokud šlo jedno, s velkou pravděpodobností půjdou i další 

Pokud jste viděli procházet přes silnici zvíře, zvyšte pozornost. Je pravděpodobné, že se v blízkosti nacházejí další, která 
se chystají přeběhnout silnici. 
Co dělat, když už není možné se překážce vyhnout? 
Mnoho řidičů by udělalo následující: strhli by volant do protisměru a tak se vyhnuli překážce - zvířeti. Zde však hrozí 
srážka s jiným osobním nebo nákladním vozidlem. 
Proto se raději doporučuje prudké zabrzdění (musíte odhadnout sílu, stav vozovky, abyste se nedostali do smyku), 
přičemž volant držte pevně v rukou. 
V případě, že už se srážce nevyhnete, nejméně zranění utržíte při přímém nárazu. Díky crash - testům provedených 
klubem ADAC, jsou tyto výsledky jednoznačné. 

 
Třeba srážku se zvěří hlásit? 
Předpis č. 361/2000 Sb. § 47 (4-5) 
 
Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze 
zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni 
a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, 
b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se 
však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k 
obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a 
stopy, 
c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo 
přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody. 
 
(5) Povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní nehodě 
a) dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě 
nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle 

 
Zákon říká, že každý řidič je povinen srážku s lesní zvěří oznámit policii, předat jí své údaje a počkat až přijde na místo. V 
opačném případě se může jednat dokonce i o trestný čin. Policie vyrozumí příslušníka dané honitby, který překážku v co 
nejkratším čase odstraní. 
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Můžete si nechat zraněné nebo mrtvé zvíře? 
V žádném případě ne! Při neúmyslné srážce zvířete byste neměli dostat ani pokutu. Pokud šetření zjistí, že jste zvíře 
usmrtili úmyslně, budete obviněni z pytláctví nebo poškozování cizí věci, přičemž hrozí dvouleté vězení. 

 
Jak je to s pojistkou? 
Pojistka vám tuto škodnou událost proplatí pouze v případě, že vaše havarijní pojištění počítá i se srážkou se zvěří - 
zákonná pojistka takto způsobenou škodu nekryje. 
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