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ZIMNÉ PNEUMATIKY V KRAJINÁCH EÚ  
 

          Mnohí vodiči v krajinách EÚ nemajú štátom danú povinnosť používať zimné pneumatiky. Pritom ide o jasný prvok 

bezpečnosti v zimných mesiacoch. V niektorých krajinách, v ktorých neplatí povinnosť používať zimné pneumatiky je 

povinnosťou pri súvislej vrstve snehu na vozovke mať nasadené na letných pneumatikách snehové reťaze. Vtedy je však 

väčšinou rýchlosť limitovaná do 50 km/h. Problém taktiež nastáva v prípade, že ste účastníkom dopravnej nehody. Polícia  

môže za možnú príčinu určiť nevhodné pneumatiky a v takom prípade môže poisťovňa odmietnuť plné pokrytie škody.  

Ponúkame Vám prehľad nariadení o zimných pneumatikách v krajinách EÚ.  

 

 

 

SLOVENSKO 

Na Slovensku je povinné používanie pneumatík od 15. Novembra  

do 31. Marca, ale v iba v prípade, že je na vozovke súvislá snehová  

alebo ľadová vrstva. Polícia môže dať vodičovi vyššiu pokutu alebo  

dokonca zakázať jazdu. Náklady s tým spojené hradí vodič. 

  

ČESKÁ REPUBLIKA 

V Českej republike musia byť automobily vybavené zimnými  

pneumatikami od 1. Novembra do 31. Marca pri jazde po vozovkách označených dopravnou značkou „zimná výbava". 

Platí to pre všetky vozidlá bez rozdielu hmotnosti. U vozidiel do 3500 kg hĺbka dezénu musí byť najmenej 4 mm, pri 

vozidlách nad 3500 kg najmenej 6mm. 

  

POĽSKO, MAĎARSKO 

V Poľsku a ani v Maďarsku neexistuje povinnosť používať zimné pneumatiky, ale keďže väčšinou v týchto krajinách bývajú 

zimy tuhšie, vodičom je ich používanie odporúčané. 

   

RAKÚSKO 

V Rakúsku existuje zákon o prispôsobení vozidla zimným podmienkam od 1. Novembra do 15. Apríla. V tomto období 

môže byť vodičovi udelená pokuta až 5000 € ak má na vozidle obuté letné pneumatiky na zasneženej vozovke. V Rakúsku 

sú všetky zimné pneumatiky, ktoré majú hĺbku dezénu menšiu ako 4 mm považované za letné. 

  

SLOVINSKO 

V Slovinsku sú zimné pneumatiky vyžadované len v prípade snehu na vozovke. Minimálna hĺbka dezénu na zimných 

pneumatikách je 3mm. 

  

CHORVÁTSKO 

Keď je v Chorvátsku oficiálne zimná sezóna, pneumatiky sú povinné. Môžu ich však nahradiť letné pneumatiky so 

snehovými reťazami. Hĺbka dezénu ako u zimných, tak u letných pneumatík musí byť minimálne 4mm. 

 

 TALIANSKO 

V Taliansku povinnosť používať zimné pneumatiky nie je. V severných častiach Talianska sú však vrelo odporúčané. 

  

NEMECKO 

V Nemecku je povinnosť používať zimné pneumatiky v prípade, že si to vyžadujú poveternostné podmienky. Ak máte 

obuté letné pneumatiky, sneží a vy svojou jazdou spomaľujete premávku, môžete dostať pokutu.  

  

ŠVAJČIARSKO 

Vo Švajčiarsku nie sú zimné pneumatiky povinné , aj napriek tuhým zimám. Za vznik dopravnej nehody nesú vodiči s 

letnými pneumatikami zodpovednosť. Toto pravidlo platí aj pre zimné pneumatiky s hĺbkou dezénu menšou ako 4mm. 
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VEĽKÁ BRITÁNIA, RUSKO, RUMUNSKO, BULHARSKO 

Vo Veľkej Británii, Rusku, Rumunsku a Bulharsku zákony o zimných pneumatikách zatiaľ neexistujú. Vysoké percento 

britských vodičov však zimné pneumatiky využíva. V sibírskych oblastiach Ruska sú odporúčané pneumatiky s hrotmi. 

  

DÁNSKO, NÓRSKO, FRANCÚZSKO, BELGICKO, HOLANDSKO, LUXEMBURSKO, ŠPANIELSKO 

V týchto krajinách nie je povinnosť používať zimné pneumatiky, ale vzhľadom na tuhé zimy sa to odporúča. 

  

FÍNSKO 

S extrémnou klímou Fínska prichádza aj povinnosť zimných pneumatík. Ich obdobie trvá od 1. Decembra do 1. Marca. 

Minimálna hĺbka dezénu musí byť 3mm, v inom prípade môže polícia vodičovi udeliť vysokú pokutu. 

  

    ŠVÉDSKO 

    Vo Švédsku sa zimné pneumatiky musia používať od 1. decembra do 31. marca, v 

    prípade zimných podmienok. Takže toto nariadenie platí len pre vozovky pokryté 

    snehom a snehovou kašou. To sa však nevzťahuje na turistov. Tí sú povinní jazdiť s 

    pneumatikami minimálnej hĺbky dezénu 3mm. Turisti by nemali navštevovať žiadne 

    škandinávske krajiny v priebehu zimy s letným pneumatikami. 

 
    ESTÓNSKO 

    Používanie zimných pneumatík je povinné od 1. decembra do 1. apríla. Tento časový 

    rámec môže byť v závislosti na klimatických podmienkach zmenený. Tieto nariadenia 

    sa vzťahujú aj na turistov. 

  

    LITVA 

    V Litve je používanie zimných pneumatík od 10. novembra do 1. apríla. Tieto zákony 

    sú povinní dodržiavať aj turisti. 

  

LOTYŠSKO 

Tu sú vodiči povinní jazdiť na zimných pneumatikách od 1. decembra do 29. februára, pričom minimálna hĺbka dezénu 

má byť 3 mm. Tieto nariadenia sa vzťahujú rovnako tak aj na turistov. 

  

ALBÁNSKO, MACEDÓNSKO, ČIERNA HORA 

V týchto krajinách sa môžu používať letné pneumatiky aj v zime, ale len v prípade, že má dezén hĺbku minimálne 4mm. 

Prípadne môžu byť použité snehové reťaze. 

  

BOSNA A HERCEGOVINA 

Tu je používanie povinné od 15. novembra do 15. apríla. Hĺbka dezénu musím mať minimálne 4 mm. Zimné pneumatiky 

môžu byť nahradené letnými pneumatikami so snehovými reťazami. 

 

TURECKO 

V Turecku neplatí povinnosť používať zimné pneumatiky, avšak vyžaduje sa, aby vozidlo bolo technicky pripravené na 

klimatické podmienky v zime. V prípade súvislej vrstvy snehu na vozovke sú vodiči povinný používať buď zimné 

pneumatiky alebo letné pneumatiky so snehovými reťazami.  
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