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Používání zimních pneumatik už je naprostou samozřejmostí.
Někdy ale mohou - zejména v horách - nastat situace, kdy ani
ty nejlepší pneumatiky nestačí.

Osvědčený zimní pomocník
Sněhové řetězy se nasazují, když je problém se rozjet na zledovatělé či zasněžené vozovce. Jejich použití má
ale svá pravidla a omezení.
Těmi hlavními jsou maximální povolená rychlost
50 km/h, a zákaz používat je na čistém asfaltu bez
sněhu či ledu. Důležité je také si uvědomit, že sněhové
řetězy nenahrazují zimní pneumatiky a nehodí se pro
použití na letním obutí. Řetězy je třeba namontovat
vždy na celou (poháněnou) nápravu, tedy na obě
strany vozu. U vozidel 4x4 by měly být minimálně na
řídící nápravě, ale lepší je nasazení na obě. Moderní
řetězy už často disponují komfortním automatickým
napínacím systémem. Pokud ne, vyplatí se napnutí
řetězů po ujetí cca 50 m zkontrolovat. Příliš napnutý
řetěz totiž může poškodit kolo, příliš volný řetěz je zase
nebezpečím pro podběh nebo další blízké části vozu.
Raději bez asistentů a opatrně
Sněhové řetězy se liší velikostí, proto je při výběru třeba
znát rozměry kol i pneumatik vozu. Na některé modely
přitom výrobci aut nazutí řetězů vůbec neumožňují,
což obvykle souvisí s nekompatibilitou s různými elektronickými bezpečnostními systémy a jejich nastavením (výrobci pak obvykle nabízejí alternativu v podobě

vlastní zimní výbavy). Ale i u vozů, které jejich použití
umožňují, mohou sněhové řetězy práci elektronických
bezpečnostních prvků negativně ovlivňovat (např. ABS,
či ESP), takže je vhodné tyto elektronické asistenty
deaktivovat – pokud je to možné.
I bez toho se ale auto se sněhovými řetězy při jízdě
chová jinak, a proto je potřeba tomu přizpůsobit styl
jízdy. Ten by měl být co nejplynulejší, tedy bez zbytečného přidávání plynu, prudkého brzdění či rychlých
změn směru. Vyplatí se pozorně sledovat okolní
provoz a předvídat, k čemuž patří i včasné podřazení
před kopcem. Při potížích s vyjetím do prudkého

stoupání si vozy s předním náhonem mohou pomoci
couváním.
Ocelové řetězy využívají několik typů sítě.
Nejzákladnějším je žebříčková síť s jednoduchou
konstrukcí přes šířku pneumatiky a háčkovým dopínáním. Jednotlivé články ale mohou být uspořádané
i do tvaru písmene X nebo H, což přináší lepší výkon
i pokrytí běhounu. Nejlepší variantou jsou šikmostopé řetězy, které pokrývají celý běhoun pneumatiky
a mají nejlepší trakci. Ty ale bývají poměrně dražší.
Praktické rady
Před prvním použitím řetězů je dobré si v klidu
a v teple domova prostudovat návod k použití a pokud možno vyzkoušet nasazení. Je to určitě lepší,
než si premiéru odbývat ve stresu a v zimním nečase.
Podobně se vyplatí také řetězy po použití omýt
v teplé vodě, vysušit a připravit do auta pro případ
další potřeby.
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BENEŠOV Žižkova 1077
(bývalá prodejna nábytku)
BRNO Škrobárenská 484/8
(obchodní a průmyslová zóna)
ČESKÉ BUDĚJOVICE Luční 79
(Hrdějovice)
DOMAŽLICE Masarykova 181
(za nádražím ČD - směr Klatovy)
HODONÍN Velkomoravská 4017/77
(naproti OC Shopping Paráda)
CHOMUTOV Kukaňova 5375
(naproti hypermarketu Globus)
JIHLAVA Demlova 31
(100 m od supermarketu Lidl)
KARLOVY VARY Jáchymovská 160/47
(Bohatice - stará výpadovka na Ostrov)
KLATOVY Plzeňská 823
(vedle restaurace Mazda)
MLADÁ BOLESLAV - KOSMONOSY
Karla Veselého 72 (u restaurace Pictures)
MOST Obchodní 23
(vedle autobazaru Autalevne.cz)
OLOMOUC Týnecká 714/6
(výpadovka na Přerov)
OPAVA Vojanova 2988/36
(za firmou Abel tonery)
OSTRAVA 1. Máje 3236/103
(Vítkovice - u ‚vodojemu‘)
PARDUBICE - STARÉ HRADIŠTĚ
Ohrazenická 123 (u obecního úřadu)
PLZEŇ Skladová 557/20
(Koterov - bývalý autosalon SEAT)
PRAHA HOSTIVAŘ Pražská 16
(u križovatky se Švehlovo třídou)
PRAHA TROJA Čimická 442/33
(na Šutce pod pizzerií Rotella)
PRAHA ZLIČÍN Sárská 5 / 133
(v suterénu hypermarketu Globus)
ROZTOKY U PRAHY Lidická 1348
(v areálu Prokos u hypermarketu Tesco)
ŠUMPERK Československé armády 21
(areál AutoMotoCentra Urbánek)
TACHOV Vítkov 103
(vedle firmy NOVA SPORT - exit Planá)
TEPLICE Masarykova tř. 1950
(v nákupním centru Penny, K+B...)
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Hradišťská 83
(u hlavního průtahu Starým Městem)
ÚSTÍ NAD LABEM
Drážďanská 830/72
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Legií 1549
(u okresního soudu)
ZLÍN Prštné 526
(,u sila´ naproti Intersparu)
ZNOJMO Brněnská 3913/31
(areál TECHNOPark Znojmo)

