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Treść: 

 

Ostrożnie na rondach! Przechodzący piesi mają pierwszeństwo. 

Także w Niemczech ronda cieszą się dużą popularnością. Jednakże nie wszyscy uczest-
nicy ruchu drogowego łatwo dostosowują się do obowiązujących przepisów dla rond. Kto 
ma pierwszeństwo? Kiedy muszę włączyć kierunkowskaz? Czy pierwszeństwo mają piesi 
czy rowerzyści? Na rondach nie należy się czuć zbyt pewnie: w roku 2019 [w Niemczech] 
doszło tutaj do około 6100 wypadków, których skutkiem były odniesione obrażenia albo 
śmierć. 

 

Pozostałe tematy: 

Opony zimowe są nie do zastąpienia. Na śliskich drogach występuje niebezpieczeństwo 

poślizgu. 

W październiku należy przeprowadzić test oświetlenia. W co czwartym pojeździe stwier-

dza się usterki oświetlenia. 
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W okresie zimowym odpowiednie opony to podstawa! 

Opony zimowe są nie do zastąpienia 

Na śliskich drogach występuje niebezpieczeństwo poślizgu 

Poruszając się w okresie jesienno-zimowym po śliskich drogach bez odpowiedniego ogu-

mienia narażamy się na wystąpienie niebezpiecznego poślizgu. Dlatego w Niemczech od 

2010 roku  obowiązuje, uzależniony od stanu nawierzchni,  obowiązek posiadania zimo-

wego ogumienia. Mówi on, że pojazdy mechaniczne mogą poruszać się po drogach, na 

których panują zimowe warunki tylko wtedy, gdy są wyposażone w ogumienie umożliwia-

jące taką jazdę. Za warunki zimowe uważa się występowanie oblodzenia, ośnieżenia, 

błota pośniegowego, jak również ślizgawicy i gołoledzi.   

Za opony nadające się do użytku w warunkach zimowych uważa się od roku 2019 tylko 

ogumienie oznakowane piktogramem „góry z płatkiem śniegu”. Taki znaczek jest nada-

wany tylko w przypadku pozytywnego wyniku testu porównawczego i zastępuje wcześniej 

stosowane oznaczenie „M+S“. W przypadku popełnienia wykroczenia związanego z nie-

przestrzeganiem obowiązku posiadania zimowego ogumienia grozi [w Niemczech] uzy-

skanie jednego punktu karnego i - w zależności od okoliczności, jak na przykład spowo-

dowanie utrudnień albo wypadku – grzywna od 60 do 120 euro.  

„Opony zimowe oferują na drogach w okresie zimy wyraźnie większe bezpieczeństwo“, 

stwierdza ekspert z zakresu ogumienia Christian Koch z DEKRA. „Przy niskich tempera-

turach na śliskich drogach zimowe ogumienie ma wyraźnie lepszą przyczepność. Składa 

się ono z mieszanek gumy dostosowanych do niskich temperatur, ma większy bieżnik i 

specjalne lamelki. Taka kombinacja sprawia, że pojazd pewnie trzyma się swojego pasa, 

koła nie wpadają tak szybko w poślizg i skraca się droga hamowania.“ 

Ekspert z zakresu ogumienia zaleca, aby ze zmianą opon nie czekać do pierwszych opa-

dów śniegu. „Kierowcy samochodów, którzy odpowiednio wcześnie zatroszczą się o zi-

mowe ogumienie z reguły unikają dużo stresu związanego z pośpiechem oraz oczekiwa-

nia, poza tym podczas dokonywania zakupu nowych opon mogą jeszcze dowolnie wy-

brać rodzaj bieżnika i producenta. Nadal obowiązuje zasada mówiąca, że sezon zimowy 

trwa od października do Wielkanocy.“ Ponadto: osoby planujące w nadchodzącym sezo-

nie zimowym urlop w Austrii muszą zadbać o odpowiednią głębokość bieżnika w zimo-

wych oponach. W Austrii opony zimowe muszą mieć minimalną głębokość bieżnika 4 

mm. W Niemczech jest to tylko zalecenie.  DEKRA Info 
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Ruch na rondach: rocznie [w Niemczech] dochodzi do ponad 6000 wypadków.  

Należy zachować ostrożność poruszając się w ruchu okrężnym: 

Przechodzący piesi mają pierwszeństwo 

Także w Niemczech ronda cieszą się dużą popularnością. Jednakże nie wszyscy uczestnicy ru-

chu drogowego łatwo dostosowują się do obowiązujących przepisów dla rond. Kto ma pierwszeń-

stwo? Kiedy muszę włączyć kierunkowskaz? Czy pierwszeństwo mają piesi czy rowerzyści? Na 

rondach nie należy się czuć zbyt pewnie: w roku 2019 [w Niemczech] doszło tutaj do około 6100 

wypadków, których skutkiem były odniesione obrażenia albo śmierć – więcej niż w przypadku 

wypadków, do których doszło na przejściach dla pieszych. Ekspertka z zakresu wypadków dro-

gowych - Stefanie Ritter z DEKRA informuje, na co należy zwrócić uwagę.   

Najważniejsza zasada: pojazdy znajdujące się na rondzie mają pierwszeństwo. Aby zapobiec 

samozablokowaniu się ronda zrezygnowano tutaj z zasady pierwszeństwa z prawej strony. Zre-

alizowano to jednoznacznie ustawiając przed wjazdami znaki „ruch okrężny“ i „ustąp pierwszeń-

stwa przejazdu“. W przypadku podróżowania zagranicą zaleca się jednak ostrożny sposób poru-

szania się - niekiedy pojazd wjeżdżający na rondo posiada pierwszeństwo, w części przypadków 

należy kierować się oznakowaniem.  

Warto także wiedzieć, że w Niemczech podczas wjazdu na rondo nie wolno używać kierunkow-

skazu, należy go jednak stosować podczas zjazdu z ronda. Taka regulacja ma pomóc uniknąć 

potencjalnych nieporozumień. Stefanie Ritter zaleca odpowiednio wcześnie włączyć kierunkow-

skaz, aby pojazdom wjeżdżającym na rondo zaoszczędzić niepotrzebnego czekania i poprawić 

płynność ruchu.  

„W celu uniknięcia wypadków, ale także podczas zjazdu ze skrzyżowania o ruchu okrężnym za-

leca się zachować szczególną ostrożność. Przechodzący piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo“, 

przypomina ekspertka z DEKRA. „Ponadto zupełną nowością jest zasada mówiąca o tym, że w 

terenie zabudowanym samochody ciężarowe mogą pokonywać ronda tylko z prędkością kroku 

pieszego (11 km/h).“ 

Na mniejszych skrzyżowaniach o ruchu okrężnym na środku często znajduje się wysepka, którą 

można najechać przynajmniej na krawędzi. Jest to dozwolone tylko dla większych pojazdów, 

które w innym przypadku nie mogłyby przez nie przejechać. Samochody osobowe i inne mniejsze 

pojazdy nie mogą korzystać z tego pasa, lecz muszą pozostać na jezdni. Ponadto zabronione 

jest zatrzymywanie pojazdu i parkowanie w obrębie ronda, po prawej stronie podobnie jak po 

lewej stronie na środkowej wysepce. DEKRA Info 
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W październiku należy przeprowadzić test oświetlenia. W co czwartym pojeździe 

stwierdza się usterki oświetlenia. 

Rzeczoznawcy z DEKRA [w Niemczech] wezwali kierujących samochodami do spraw-

dzenia z początkiem jesieni oświetlenia w swoich pojazdach. Do około jednej trzeciej 

wszystkich wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym [w Niemczech] dochodzi o 

zmierzchu i o zmroku. Podczas przeprowadzanych przez DEKRA w Niemczech badań 

okresowych ponad jedna czwarta pojazdów posiada usterki w systemie oświetlenia. Ilość 

usterek w roku 2019 znów wzrosła w porównaniu z rokiem 2018. Jest to wystarczająco 

dobry powód, aby oświetlenie swojego pojazdu doprowadzić do pełnej sprawności. Naj-

lepszą okazję do przeprowadzenia testu oświetlenia daje obecnie znów akcja „Test 

oświetlenia”, oferująca w październiku na terenie całych Niemiec bezpłatne sprawdzenie 

systemu oświetlenia. W bieżącym roku w tym przedsięwzięciu uczestniczą, poza mi-

strzowskimi zakładami cechów i licznymi innymi partnerami także placówki DEKRA. 
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