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JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY

Złe warunki atmosferyczne, przejście z czasu letniego na zimowy, a co za tym
idzie wcześnie zapadający zmierzch. Ograniczona widoczność jest jednym z najbardziej istotnych czynników
mogących mieć wpływ na powstawanie wypadków. Warunki na drogach będą się- niestety- pogarszać.

Okres jesienny na drogach wiąże się z problemem ograniczonej widoczności, co jest jednym z najbardziej
istotnych czynników mogących mieć wpływ na powstawanie wypadków. Na potrącenia narażeni są przede
wszystkim piesi poruszający się po jezdni lub poboczu. Podczas ograniczonej widoczności, gdy osoba piesza ma
na sobie ubranie w spokojnych szaro-czarnych kolorach i nie ma na wierzchniej odzieży elementów
odblaskowych, kierowca dostrzega ją z dużym opóźnieniem. Od zmroku do świtu dochodzi najczęściej do
wypadków śmiertelnych choć na drogach ruch jest nawet dziesięciokrotnie mniejszy niż w ciągu dnia. W nocy
widzimy gorzej, a kierowcy wielu rzeczy w ogóle nie dostrzegają. W ciemnościach pieszy może zauważyć
reﬂektory samochodu nawet w odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże pieszego dopiero, gdy jego
sylwetka znajdzie się w zasięgu świateł reﬂektorów.
Najbardziej zagrożone wypadkami są dzieci z terenów pozamiejskich, które w drodze do szkoły zmuszone są
korzystać z pobocza bądź jezdni. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że dziecko w wieku do 15 lat, poruszające
się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Jednak należy pamiętać, że zła widoczność może przyczynić
się do najechania na pieszego także na obszarze zabudowanym. O ile jasne lub ﬂuorescencyjne ubrania dzieci
spełniają swoją funkcję w ciągu dnia, o tyle po zmroku ich widoczność z pozycji kierującego jest
niewystarczająca.
Warto pamiętać, że poruszając się drogą po ciemku bez elementów odblaskowych jesteśmy widoczni w
światłach mijania z odległości 20 – 30 metrów. Samochód jadący z prędkością 90 km/h (prędkość dopuszczalna
poza obszarem zabudowanym) pokonuje 25 metrów w ciągu 1 sekundy. Kierujący zatem nie ma żadnych szans
na jakąkolwiek reakcję. Jeśli pieszy wyposażony jest w element odblaskowy - kierowca zauważy go już z
odległości 130 -150 metrów, czyli ok. 5 razy szybciej. Dlatego tak ważne jest, aby „niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego” dla własnego dobra, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli na sobie
widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe. Prawidłowo noszone odblaski
powinny być zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków i umieszczone w takim
miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych.
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