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Treść: 

 

Poruszając się we mgle należy włączyć światła i nie polegać tylko na automatyce  

Eksperci z zakresu badania wypadków drogowych z DEKRA ostrzegają przed bezkrytycznym 
poleganiem podczas jazdy we mgle na funkcji automatycznego włączania się świateł mijania. 
„Wielu kierowców samochodów ustawia przełącznik świateł w tryb automatyczny i potem nie 
zwraca już uwagi na oświetlenie swoich pojazdów. Ponieważ jednak te systemy potrafią jedynie 
rozróżniać jasność i ciemność, w przypadku wystąpienia mgły, opadów deszczu i śniegu zbyt 
często kierujący samochodami poruszają się tylko z włączonymi światłami do jazdy dziennej“, 
ostrzega Markus Egelhaaf, ekspert z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. 

 

Prawie bezemisyjny: seryjny pojazd wyścigowy HYRAZE jeździ na biowodorze 

ADAC e.V., DEKRA SE, DMSB e.V., Schaeffler AG i WESA zaprezentowały przygotowaną pod 
przywództwem HWA AG przyszłościową koncepcję dla sportu motorowego. Od roku 2023 ma 
ruszyć HYRAZE League, pierwsza na świecie seria wyścigów samochodowych, która stawia na 
wytworzony w przyjazny dla środowiska sposób wodór. Powstaje prawie bezemisyjna, bez-
pieczna i dająca perspektywy na przyszłość forma sportu motorowego. 

 

Bezpieczne podróżowanie w okresie jesienno-zimowym. Elementy odblaskowe zmniej-
szają niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku. 

Chcąc w okresie jesienno-zimowym bezpiecznie dotrzeć do celu należy zadbać o dobrą widocz-
ność, przypominają eksperci z zakresu wypadków drogowych z DEKRA. Krótsze okresy o do-
brej widoczności i niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak mgła i deszcz zwiększają nie-
bezpieczeństwo wystąpienia wypadku. Szczególnie dotyczy to pieszych i rowerzystów, którzy 
są gorzej widoczni dla kierujących samochodami. 

 

Pozostałe tematy: 

Badanie szczelności instalacji na gaz płynny w przyczepach kempingowych i samochodach 

mieszkalnych to przepustka do wjazdu na plac kempingowy. 

Bezpieczny przejazd przez tunel: należy przestrzegać ograniczeń prędkości i zakazów wyprze-

dzania. 
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Zagrożenia o zmroku: duża liczba źródeł światła 

W okresie jesienno-zimowym liczy się rozpoznawalność 

Elementy odblaskowe zmniejszają niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku 

Chcąc w okresie jesienno-zimowym bezpiecznie dotrzeć do celu należy zadbać o dobrą widocz-

ność, przypominają eksperci z zakresu wypadków drogowych z DEKRA. Krótsze okresy o do-

brej widoczności i niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak mgła i deszcz zwiększają nie-

bezpieczeństwo wystąpienia wypadku. Szczególnie dotyczy to pieszych i rowerzystów, którzy 

są gorzej widoczni dla kierujących samochodami. 

„W terenie zabudowanym często mamy dużą liczbę źródeł światła, których intensywność podlega 

ciągłej zmianie - od pełnej jasności aż do zmroku“, stwierdza Michael Krieg, analityk z zakresu 

wypadków drogowych w DEKRA. „Do tego dochodzi gorsze widzenie człowieka w ciemności, co 

łatwiej prowadzi do przeoczenia pieszych. Dochodzi do tego szczególnie wtedy, gdy są oni ubrani 

w odzież o małym kontraście, albo przekraczają jezdnię w miejscu słabo oświetlonym, względnie 

o słabej widoczności.“ 

Ważna uwaga: „pieszy, który poruszając się w ciemności zaobserwuje światła samochodu nie 

może zakładać, że kierowca go także zauważył i bierze go pod uwagę. Taki błąd może w najgor-

szym przypadku skończyć się śmiercią“, ostrzega  ekspert z zakresu wypadków drogowych. W 

razie złej widoczności dla pieszych priorytetem jest dobra rozpoznawalność. Jasna, kontrastująca 

odzież, elementy odblaskowe na ubraniu albo na torbach w dużym stopniu wpływają na bezpie-

czeństwo. Należy zalecić zakładanie białego albo odblaskującego obuwia, ponieważ te elementy 

zostaną jako pierwsze wychwycone przez reflektory samochodowe. Już od dawna [w Niemczech] 

wielu uczniów rozpoczynających swoją przygodę ze szkołą otrzymuje od  DEKRA specjalne cza-

peczki bezpieczeństwa w jaskrawo czerwonym kolorze, które są dodatkowo wyposażone w ele-

menty odblaskowe.  

Także rowerzyści postąpią rozsądnie, jeśli w okresie jesienno-zimowym zadbają o dobrą widocz-

ność. Wielu rowerzystów na nocne przejażdżki zakłada kamizelki bezpieczeństwa. Ale także kon-

trastująca odzież i elementy odblaskowe są bardzo przydatne. Ponadto ważne jest sprawne 

oświetlenie roweru. Za odpowiednie rozwiązanie uważa się wydajne światła LED, które trudno 

jest przeoczyć i dodatkowo dobrze oświetlają jezdnię. Oświetlenie zasilane z akumulatora albo 

baterii ma tę zaletę, że oświetla drogę także podczas postoju, jak na przykład podczas oczekiwa-

nia na skrzyżowaniach, muszą być one jednak regularnie ładowane. DEKRA Info 
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W tunelu: należy poruszać się z  podobną prędkością 

 

Bezpieczny przejazd przez tunel 

Należy zwracać uwagę na ograniczenia prędkości i na zakazy wyprzedzania 

Przejazd przez tunel drogowy nie dla każdego jest prostą sprawą i wielu kierowców cieszy się, 

gdy mają to już za sobą. Należy pamiętać o tym, że obecnie mamy liczne rozwiązania, które mają 

na celu zadbać o bezpieczeństwo w tunelu: od wyjść bezpieczeństwa poprzez systemy oświetle-

niowe i wentylacyjne aż do punktów wzywania pomocy i automatycznych systemów informują-

cych o pożarze. Ale także od roztropności kierowców zależy poziom bezpieczeństwa w tunelach. 

Eksperci z zakresu badania wypadków drogowych z DEKRA podają najważniejsze punkty.  

Przed wjazdem. „Już przed wjechaniem do tunelu należy włączyć radio kierowców, światła mi-

jania  oraz zdjąć okulary przeciwsłoneczne“, informuje Peter Rücker, ekspert z zakresu wypad-

ków drogowych w DEKRA. „Ponadto należy zwiększyć odstęp bezpieczeństwa i w żadnym razie 

nie wjeżdżać do środka, gdy sygnalizator pokazuje czerwone światło.“ 

W tunelu. Tutaj należy zachować większą koncentrację i rozsądek niż zwykle. „Należy przestrze-

gać ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania oraz zatrzymywać pojazd tylko w naprawdę 

poważnych sytuacjach awaryjnych“, stwierdza ekspert. „Ruch drogowy przesuwa się najspokoj-

niej, gdy wszystkie pojazdy poruszają się z podobną prędkością.“ 

W razie wystąpienia zatoru. W takim przypadku należy włączyć światła awaryjne, nadal zacho-

wać odpowiedni odstęp od poprzedzającego pojazdu i zwracać uwagę na komunikaty. Zawraca-

nie i cofanie w tunelu wiążą się z dużym ryzykiem wystąpienia wypadku i są wyraźnie zakazane.  

Awaria albo wypadek. Jeśli jest to możliwe pojazd należy zaparkować w zatoczce awaryjnej, 

albo przynajmniej ustawić jak najbliżej prawej strony na pasie postojowym. Takie miejsce należy 

zabezpieczyć trójkątem ostrzegawczym. W celu wezwania pomocy zamiast ze smartfonu lepiej 

skorzystać ze stacjonarnego telefonu awaryjnego, ponieważ automatycznie przekazuje on do-

kładną lokalizację miejsca postoju.  

Ogień albo zadymienie. Jeśli w pojeździe wybuchnie pożar i dotarcie do wyjazdu z tunelu nie 

jest możliwe, wtedy przy najbliższym punkcie wzywania pomocy należy uruchomić alarm poża-

rowy. Jest tam także gaśnica. W przypadku pożaru, którego nie uda się ugasić należy 
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natychmiast uciekać do wyjścia awaryjnego. W razie zaobserwowania pożaru albo zadymienia 

osoby postronne powinny w również natychmiast uciekać do wyjścia awaryjnego, ale kluczyk 

powinny pozostawić w samochodzie dla służb ratunkowych. DEKRA Info 

 

 

 

 

 
 

 

Instalacja gazowa: w razie nieszczelności grozi uduszenie 

Badanie instalacji na gaz płynny w przyczepach kempingowych i samochodach mieszkalnych  

To przepustka do wjazdu na plac kempingowy 

Bezpieczeństwo urządzeń zasilanych gazem płynnym w przyczepach kempingowych oraz w sa-

mochodach mieszkalnych  może zostać zagwarantowane tylko wtedy, gdy będą one sprawdzane 

co dwa lata przez rzeczoznawcę posiadającego stosowne uprawnienia, informują eksperci z za-

kresu badań instalacji gazowych. „W przypadku wystąpienia nieszczelności w instalacji gazowej 

w niektórych okolicznościach może to oznaczać dla użytkowników niebezpieczeństwo zatrucia“, 

ostrzegają rzeczoznawcy. „To ryzyko można zminimalizować tylko poprzez przeprowadzanie re-

gularnych kontroli.“ 

Na wielu placach kempingowych [w Niemczech] ważne zaświadczenie z przeprowadzonego ba-

dania instalacji gazowej jest przepustką do skorzystania z miejsc postojowych. [Niemieckim] użyt-

kownikom przyczep kempingowych i samochodów mieszkalnych zaleca się regularne przepro-

wadzanie kontroli instalacji na gaz płynny w oparciu o arkusz roboczy G607, który został przygo-

towany przez  organizację: Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.  

DEKRA zwraca uwagę na to, że [w Niemczech] stan zasilanego gazem płynnym ogrzewania jest 

sprawdzany w ramach badań okresowych. Przy tym niewłaściwe, uszkodzone albo niepoprawnie 

zamocowane elementy napełnionego gazem systemu ogrzewania, jak również nieszczelności w 

urządzeniach są uważane za poważne albo niebezpieczne usterki prowadzące do niezaliczenia 

badań okresowych.  

„Nawet jeśli obecnie brak dowodu z przeprowadzonego badania instalacji gazowej w oparciu o 

G607 podczas przeprowadzania badań okresowych [w Niemczech] nie jest traktowany jako po-

ważna usterka, użytkownicy samochodów mieszkalnych albo przyczep kempingowych nadal są 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo instalacji gazowych w swoich pojazdach“, podkreśla Jürgen 

Hoffmann, ekspert DEKRA z zakresu badania instalacji na gaz płynny. „Przeprowadzane od 1974 

roku badanie instalacji gazowych bardzo dobrze się sprawdziło i przyczyniło się do powstania 

standardu bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Okazując ważne zaświadczenie pokontrolne 
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G607 w przypadku wystąpienia szkody użytkownik może wykazać przed urzędami i firmami ubez-

pieczeniowymi, że starannie wypełnił swoje obowiązki. DEKRA Info 
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Gdy widoczność jest mniejsza niż 50 metrów nie należy przekraczać 50 km/h  

Nie należy polegać tylko na automatyce: 

Oświetlenie podczas jazdy we mgle 

Eksperci z zakresu badania wypadków drogowych z DEKRA ostrzegają przed bezkrytycznym 

poleganiem podczas jazdy we mgle na funkcji automatycznego włączania się świateł mijania. 

„Wielu kierowców samochodów ustawia przełącznik świateł w tryb automatyczny i potem nie 

zwraca już uwagi na oświetlenie swoich pojazdów. Ponieważ jednak te systemy potrafią jedynie 

rozróżniać jasność i ciemność, w przypadku wystąpienia mgły, opadów deszczu i śniegu zbyt 

często kierujący samochodami poruszają się tylko z włączonymi światłami do jazdy dziennej“, 

ostrzega Markus Egelhaaf, ekspert z zakresu badania wypadków drogowych w DEKRA. „Przy 

tym samo oświetlenie z przodu nie jest wystarczające dla dobrej widoczności, jeszcze istotniej-

sze jest jednak to, że tył pojazdu pozostaje zupełnie ciemny. Niebezpieczne sytuacje są właśnie 

tak zaprogramowane.“ 

Gdy gorsza widoczność jest w znacznym stopniu uwarunkowana przez warunki pogodowe, wtedy 

kierowcy samochodów są zobowiązani do poruszania się także za dnia z włączonymi światłami 

mijania. Tylko w takich warunkach wolno wtedy włączyć reflektory przeciwmgielne. Tylne światła 

przeciwmgielne wolno natomiast włączyć tylko wtedy, gdy widoczność we mgle spadnie poniżej 

50 metrów. Z reguły jest to odstęp między słupkami.  

Jednocześnie należy dostosować prędkość poruszania się oraz zachować bezpieczny odstęp. 

Także podczas niekorzystnych warunków pogodowych obowiązuje zasada: wolno jechać tylko z 

taką prędkością, która umożliwia zatrzymanie pojazdu na odcinku, który leży w zasięgu widocz-

ności. Na wąskich jezdniach z ruchem z przeciwnego kierunku musi wystarczyć połowa odległo-

ści. W przypadku, gdy widoczność spadnie poniżej 50 metrów, wtedy nie wolno jechać z prędko-

ścią przekraczającą 50 km/h. Jeśli jest wymagana odpowiednio niższa prędkość to nie należy jej 

przekraczać. Przy gęstej mgle nawet prędkość 30 km/h może być zbyt wysoka. 

Dla pojazdów powyżej 7,5t dopuszczalnej masy całkowitej, przy widoczności mniejszej niż 50 

metrów [w Niemczech] obowiązuje generalny zakaz wyprzedzania. Należy koniecznie stosować 

zalecany odstęp bezpieczeństwa. Ma to pewien dodatkowy plus: „im większy odstęp, tym mniej-

sze jest dodatkowe ograniczenie widoczności spowodowane przez wodę wyrzucaną spod opon 

poprzedzającego pojazdu“, stwierdza ekspert. 
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Podczas mgły zaleca się ponadto, aby wszystkie wycieraczki ustawić przynajmniej w trybie umoż-

liwiającym usunięcie kropel deszczu, które ciągle osiadają na szybie. Kontrola i ewentualna wy-

miana piór wycieraczek powinna nastąpić jeszcze przed okresem jesiennym. I na koniec jeszcze 

jedna rada ze strony eksperta: „gdy na drogach należy liczyć się z występowaniem mgły, wtedy 

na podróż należy zaplanować więcej czasu. Gdy do złej widoczności dochodzi jeszcze stres spo-

wodowany spóźnieniem, wtedy za kółkiem staje się niebezpiecznie.“ DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

Prawie bezemisyjny: seryjny pojazd wyścigowy HYRAZE jeździ na biowodorze 

Organizacja rzeczoznawcza stawia na sport motorowy przyszłości 

DEKRA wspiera zasilaną wodorem serię wyścigów HYRAZE  

ADAC e.V., DEKRA SE, DMSB e.V., Schaeffler AG i WESA zaprezentowały przygotowaną pod 

przywództwem HWA AG przyszłościową koncepcję dla sportu motorowego. Od roku 2023 ma 

ruszyć HYRAZE League, pierwsza na świecie seria wyścigów samochodowych, która stawia na 

wytworzony w przyjazny dla środowiska sposób wodór. Powstaje prawie bezemisyjna, bez-

pieczna i dająca perspektywy na przyszłość forma sportu motorowego. 

„W dalszym ciągu sport motorowy jest idealną platformą dla postępu technologicznego. Dlatego 

należy powstrzymać grożącą mu utratę znaczenia: poprzez innowacje, atrakcyjność i konse-

kwentne ukierunkowanie na technologie przyszłości“, stwierdza Członek Zarządu DEKRA Cle-

mens Klinke. „Ogólna koncepcja HYRAZE League w tym względzie nas w pełni przekonała. Pro-

jekt oferuje nam jedyną w swoim rodzaju okazję do rozwoju wiedzy w dziedzinie technologii bez-

pieczeństwa – dziedziny, która staje się coraz bardziej kompleksowa.“ 

Wyścigi HYRAZE League będą rozgrywane przy wykorzystaniu samochodów z silnikami z napę-

dem wodorowym o mocy 800 KM. Energię dostarcza zielony wodór, który w obydwu ogniwach 

paliwowych samochodów wyścigowych jest przekształcany w prąd potrzebny dla czterech silni-

ków elektrycznych. Nowa technologia ma także dużą zaletę dla kierowców rajdowych: dzięki zop-

tymalizowanej koncepcji energii na sprint race mogą wykorzystać pełną wydajność pojazdu bez 

ograniczeń na całym dystansie wyścigu. Z uwagi na fakt, że obydwa zbiorniki podczas wyścigu 

można szybko napełnić, zawsze można także rozszerzyć formułę wyścigów o długie dystanse

 DEKRA Info 
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