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JESIEŃ – DOSTOSUJ PRĘDKOŚĆ AUTA DO PANUJĄCYCH NA
DRODZE WARUNKÓW
Jesienna pogoda sprzyja zwiększonej liczbie kolizji. Szybko zapadający zmrok, zmienna pogoda,
wiatr, opady atmosferyczne i liście na drodze utrudniają bezpieczna jazdę. Nawet, jeśli nie
przekraczamy dozwolonej prędkości, w takich warunkach może się okazać, że jedziemy zbyt szybko,
aby utrzymać kontrolę nad autem.
W piątek (10.11.2017), w Lipnie, na wysokości skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Staszica doszło do niebezpiecznego
zdarzenia. Kobieta kierująca oplem potrąciła na przejściu dla pieszych 43-letnia pieszą. Obie kobiety były trzeźwe. Na
szczęście zakończyło się na potłuczeniach i mandacie dla kierującej, która nie zdążyła zahamować przed przejściem dla
pieszych. Padało i jezdnia była mokra.
Także w piątek, na trasie nr 10 kierujący samochodem ciężarowym marki DAF nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze w czasie opadów deszczu. W skutek tego uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu i wywołał tzw.
efekt domina, w wyniku którego uszkodzone zostały kolejne pojazdy. Efektem były cztery uszkodzone auta oraz
zaangażowanie służb medycznych i policyjnych. Tym razem obrażenia uczestników także okazały się niegroźne, ale do czasu
ich ustalenia trzeba było zabezpieczyć miejsce zdarzenia i wytyczyć objazdy, co znacznie utrudniło ruch w okolicy powstałej
kolizji.
Tego samego dnia swojego pojazdu nie zdążył także wyhamować kierujący fiatem, który w Lipnie na ul. Mickiewicza uderzył
w tył poprzedzającego go auta. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi, ale okazało się, że padający deszcz na tyle skutecznie
wydłużył drogę hamowania auta, że doszło do kolizji.
Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem na drodze oprócz zachowania trzeźwości podczas prowadzenia auta jest także
zadbanie o stan techniczny pojazdu i dostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków. Śliska czy mokra
nawierzchnia, gruntowe przymrozki i liście wydłużą drogę hamowania pojazdu a w przypadku gwałtownego użycia hamulca
mogą przyczynić się do poślizgu auta. By zwiększyć swoje bezpieczeństwo warto także pomyśleć już o wymianie opon na
zimowe.
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