
Legislatíva 

Vyhláška č. 9/2015, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 464/2009 Z.z., § 5, odst. (4, 5), teraz odst. (8, 10) 

8) Symbol kategórie rýchlosti každej pneumatiky musí byť prinajmenšom zhodný s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 
vozidla. V prípade pneumatík triedy C1 s kategóriami rýchlosti V, W, Y, Z je pri zvýšení rýchlosti nutné zohľadniť závislosť na 
nosnosti pneumatiky podľa predpisu EHK č. 30.5) Ak sa použijú pneumatiky označené horským symbolom s nižšou 
kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, najmenej však kategórie rýchlosti zodpovedajúcej 
rýchlosti 160 km • h-1 a v prípade vozidiel kategórie L najmenej kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 130 km • h-1, je 
nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky alebo štítku. Údaj na nálepke musí obsahovať 
najväčšiu prípustnú rýchlosť zimných pneumatík namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej 
premávke nesmie byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže 
byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, napríklad palubným počítačom. Zníženie kategórie rýchlosti nie 
je dovolené při použití pneumatík s vylepšenými trakčnými vlastnosťami pri jazde na snehu s označením „M+S“, „M.S.“ 
alebo „M & S“, avšak bez označenia horským symbolom. 

10) Pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti behúňa, bočnice a pätky, trhliny ani 
poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu 
pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej jako  
   a) 1 mm na vozidlách kategórie L1e, 
   b) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm v prípadoch, keď osobitný predpis 16) pre vozidlá kategórie M a N 
ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami. 

Zákon č. 8/2009 Z. z., § 38  Osobitosti premávky v zimnom období, odst. (1, 3) 

1)  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže 
také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s 
označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými 
pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca … 

3)  Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie 
možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá 
snehová vrstva, ľad alebo námraza. 

Piktogram snehovej vločky v horskom masíve a Symbol M+S 

   Symbol „snehová vločka v horskom masíve“ označuje zimné pneumatiky podľa 
štandardu založeného na pravidlách UNECE, ktoré platia aj v krajinách Európskej únie. Výkon 
takto označených zimných pneumatík na snehu sa musí preukázať prostredníctvom 
objektívnych testov a musí spĺňať stanovené limity. Tieto pneumatiky zaisťujú vysoký výkon 
z hľadiska bezpečnosti a kontroly riadenia na snehu, zľadovatených vozovkách a pri nízkych 
teplotách. 
   Symbol M+S predstavuje pneumatiku, ktorej vzorka, behúňová zmes a štruktúra sú 
primárne navrhnuté tak, aby zabezpečovali lepší rozjazd a ovládateľnosť vozidla pri jazde na 
zasnežených vozovkách. 

Zimný indikátor (snehová vločka) 

   Pokiaľ indikátor vystupuje z dezénu, tak jeho výška 4mm určuje limit použiteľnosti pneu 
v zime. 

   Pre zimné pneumatiky na zimných vozovkách Continental odporúča minimálnu hĺbku 
4mm, ktorá je vyznačená v dezénu pneu špeciálnym zimným indikátorom – Winter TWI 
(snehová vločka v oblasti ramena pneumatiky). 
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Taliansko 

  Zimné pneumatiky nie sú povinné 
  Povinnosť používať zimné pneumatiky na úsekoch 
vyznačených dopravnou značkou 
  3 mm minimálna hĺbka dezénu 

Švajčiarsko 

  Zimné pneumatiky nie sú povinné 
  Vodiči však môžu niesť zodpovednosť za vznik dopravnej 
nehody ak sú zimné pneumatiky s menšou hĺbkou dezénu                  
ako 4 mm. 
 Použitie reťazí je povinné na cestách označených "chaînes á 
neige obligatoires" - obdobie nie je špecifikované  

Nemecko 

  Povinné zimné pneumatiky  
  Na úsekoch vozovky pokrytých snehom alebo ľadom môžu 
jazdiť autá len so zimnými pneumatikami. 
  4 mm minimálna hĺbka dezénu 
  Snehové reťaze môžu byť povinné pri extrémnych 
klimatických podmienkach, maximálna rýchlosť 50 km/h 

Rakúsko 

  Povinné zimné pneumatiky od 1. novembra do 15. apríla  ak sú 
nepriaznivé klimatické podmienky 
  4 mm minimálna hĺbka dezénu 
  Snehové reťaze musia byť vo vozidle v období od 1. novembra 
do 15. apríla 

Česká republika 

 Povinné zimné pneumatiky od  
1. novembra do 31. marca, ak je na vozovke 
súvislá vrstva snehu alebo ľadu 
  4 mm minimálna hĺbka dezénu 
  Povinnosť používať zimné pneumatiky na 
úsekoch vyznačených dopravnou značkou 

Slovenská republika 

  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra 
do 31. marca, ak je na vozovke súvislá vrstva 
snehu alebo ľadu 
  3 mm minimálna hĺbka dezénu 

Na cestách po Európe 

Podmienky použitia zimných pneu 

Francúzsko 

  Zimné pneumatiky nie sú povinné 
  Povinnosť používať zimné pneumatiky na úsekoch 
vyznačených dopravnou značkou 

Slovinsko 

  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do  
31. marca 
  3 mm minimálna hĺbka dezénu 
  Snehové reťaze môžu vodiči používať pri rýchlosti do 50 km/h 

       Povinné zimné pneu 

       Povinné zimné pneu s výhradou 

       Nepovinné zimné pneu s výhradou 

       Nepovinné zimné pneu 
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Pre Vašu bezpečnosť 

35,4 km/h zostatková rýchlosť 

25,6 km/h zostatková rýchlosť 

Zimné pneumatiky 

Celoročné pneumatiky 

Letné pneumatiky 

Nerobte kompromisy 

   Porovnanie testov brzdenia a riadenia v zimných podmienkach dokazuje, že celoročné pneumatiky podávajú v porovnaní 

so zimnými pneumatikami oveľa horší výkon. Brzdná dráha na snehu, ľade a pri nízkych teplotách je dlhšia až o 11 metrov so 
zostatkovou rýchlosťou 25 km/h. Celoročné pneumatiky sú navrhnuté na teplotné rozdiely až 50 °C, čo v zime znižuje Vašu 
bezpečnosť. Zmes letných pneumatík začína už pri 7 °C tvrdnúť, čím sa výrazne znižuje ich priľnavosť k povrchu. 

*  Brzdné dráhy a rozdiely medzi zimnými a letnými pneumatikami znázorňujú výsledky testov na štandardných vozidlách. Grafika je len ilustračná. Brzdná 
dráha každého vozidla závisí od jeho typu, bŕzd a použitých pneumatík, rovnako ako od povrchu, po ktorom sa vozidlo pohybuje. Poskytnuté údaje 
predstavujú všeobecný opis vlastností pneumatík a nemožno ich generalizovať. (Zdroj: Continental Reifen Deutschland GmbH) 

33,8 km/h zostatková rýchlosť 

27,9 km/h zostatková rýchlosť 

8 mm 

4 mm 

1,6 mm 

Brzdenie z 50 km/h 
na zasnezenej vozovke 

 

Bezpečnosť na prvom mieste 

   Pneumatiky s menšou hĺbkou dezénu ako 4 mm nie sú vhodné na jazdu v zimných podmienkach a ich používanie pri 
teplotách pod 7 °C môže zvýšiť riziko dopravnej nehody. Čím má dezén menšiu hĺbku dezénu, tým dlhšia je brzdná dráha 
vozidla. Z tohoto dôvodu je potrebné skotrolovať hĺbku dezénu zimných pneumatík ešte pred začiatkom zimnej sezóny.           
V Slovenskej republike upravuje minimálnu hĺbku dezénu zimných pneumatík platná legislatíva na 3 mm. 

+ 11 m 

+ 31 m 

+ 26 m 

+ 14 m 

Brzdenie z 50 km/h 
na zasnezenej vozovke 
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Pre Vašu bezpečnosť 

Dostatočná hĺbka dezénu 

   Hlavnými príčinami aquaplanningu sú intenzívny dážď, príliš rýchla jazda a nedostatočná hĺbka dezénu. Pravidelne 

kontrolujete, či je dezén dostatočne hlboký, pretože len tak je zabezpečené optimálne odvádzanie vody medzi pneumatikou a 
vozovkou a minimalizuje sa riziko aquaplaningu. V záujme zachovania Vašej bezpečnosti Continental odporúča výmenu 
pneumatík pri hĺbke dezénu 3 mm. 

*  Brzdenie na mokrom povrchu z rýchlosti 100 km/h do zastavenia. Použitý rozmer: 225/45 R17. 
(Zdroj: Continental Reifen Deutschland GmbH) 

6 - 7 dĺžok vozidiel 

Prémiové pneu 

Lacné pneu z dovozu 

Prémiové pneumatiky 

 Dostupné produkty ponúkajú dobrú kvalitu za nízku cenu. Pri výbere pneumatík  je dôležité byť opatrný, najmä keď sa 
jedná o produkty, ktoré  zabezpečujú vyššiu bezpečnosť. Pneumatiky výrazne ovplyvňujú brzdnú dráhu, komfort a spotrebu 
paliva vozidla. Prémiové plášte vzišli z najvyššej úrovne všeobecného rozvoja  dezénov, zmesí, materiálov a technológií.  
A navyše sú perfektne zladené s elektronickými systémami výrobcov automobilov (napr. ESP/DSC). 

+ 30,6 m 

Hĺbka dezénu 8 mm Hĺbka dezénu 1,6 mm Hĺbka dezénu 3 mm 

Pneumatika zostáva v kontakte s 
vozovkou. 

Vodný klin sa vtláča medzi 
pneumatiku a vozovku. Predĺženie 
brzdnej dráhy. 

Vodný klin pod pneumatikou bráni 
kontaktu s vozovkou. Zásadné 
predĺženie brzdnej dráhy. 

61,8 m 

92,4 m 
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- 0,2 bar * Nesprávny tlak v pneumatikách ovplyvňuje: 

   Spotrebu paliva 

   Kvalitu riadenia 

   Životnosť pneumatiky 

   Bezpečnosť riadenia 

- 0,4 bar * 

   + 1%                                                  -10% 

   + 2%                                                  -30% 

   + 4%                                                  -45% 
*   Tlak v pneumatikách vo vzťahu k odporúčaniu výrobcu vozidla.    
(Zdroj: Continental Reifen Deutschland GmbH) 

Spotreba paliva Životnosť 

Správny tlak v pneumatikách 

   50 % všetkých automobilov jazdí s nesprávnym tlakom v pneumatikách. 
   Continental odporúča kontrolovať tlak v pneumatikách každé dva týždne. 
   Predĺžite tým životnosť vašich pneumatík. 

Správny tlak v pneumatikách 

Continental Barum s.r.o. - All rights reserved 

Pokiaľ tlak v pneumatikách nie je v súlade s podmienkami zaťaženia, zvyšuje 
se ohýbanie bočnice a v tomto dôsledku narastá energia a zvyšuje sa 
spotreba paliva. Zvýšené ohýbanie bočnice vedie k vysokým teplotám, ktoré 
môžu poškodiť vnútornú štruktúru pneumatiky alebo dokonca spôsobiť 
poškodenie a deštrukciu pneumatiky. 

 

Skryté poškodenie pneumatiky nie je možné následne opraviť dohustením 
pneumatiky na správný tlak. 
 
Nesprávný tlak v pneumatikách má vplyv na presnosť riadenia  a smerovú 
stabilitu vozidla. 
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Systémy mobility 

SSR – SelfSupportingRunflat                                                                            MOE, MO Extended – SSR pre Mercedes-Benz 

Nutnosť použitia TPMS (systém kontroly tlaku v pneumatikách) 

V prípade jazdy bez tlaku vzduchu v pneumatike, Continental NEODPORÚČA následne takúto pneumatiku opravovať 

CS – ContiSeal 

Plášť s vnútorným lepkavým postrekom o hrúbke 5 mm, zaistí mobilitu plášťa v prípade defektu, prierazu, priepichu či poškodenia  
v oblasti behúňa do 5 mm 

CCK – ContiComfortKit 

Sada na opravu pneumatík pre dojazd vozidla 

Rýchla aplikácia 

  Možnosť pokračovat v jazde 

  Možnosť následnej opravy pneu 

  Obmedzená rozmerová škála 

   O 20% väčšia hmotnosť oproti 
štandardnej pneu 

   Možnosť použitia na štandardných 
ráfikoch 

   Pri strate tlaku možnosť pokračovania     
v jazde s obmedzenou rýchlosťou max. 80 
km/h do vzdialenosti 80 km 

   Pri strate tlaku a plnom zaťažení vozidla 
sa dojazd na SSR pneumatikách skracuje na 
30 km 

Priepich plášťa Detail 

SSR pneu pri strate tlaku 
vzduchu 

SSR pneu s normálnym 
tlakom vzduchu 

Štandardná pneu pri 
strate tlaku vzduchu 

  Možnosť pokračovat v jazde do 200 km 

  Možnosť následnej opravy pneu 

  Možnosť požiť len ako kompresor 

  Možnosť zakúpenia náhradnej náplne 

  Pre priepichy do priemeru max. 5 mm 
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EU Labeling / Štítok 

Valivý odpor / Spotreba paliva 

  Referenčná hodnota spotreby vozidla pre hodnotu „A“ je  6L / 100 km 

Brzdy na mokrom povrchu / Adhézia na vode 

  Merané na mokrom povrchu z rýchlosti  80 km/h do úplného zastavenia 

Vonkajší hluk 

  Hodnota udávaná v dB a radená do 3 tried. 

  Úroveň hluku pneumatiky meraná z vonkajšej oblasti vozidla – rýchlosť 80km/h 

  Žiadna korelácia s vnútornou úrovňou hluku 

Continental Barum s.r.o. - All rights reserved 

+ 3m 

Zostatková rýchlosť 

! 

D  
Prázdna 

Netestuje sa 

G  
Prázdna 

Ref. hodnota 

25 
Km/h 

34 
Km/h + 7m 

+ 12m 42 
Km/h 

+ viac než 18m 49 
Km/h 

Hodnota sa nepoužíva 

Viac ako 
0,65 l 
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EU Labeling / Štítok 

Zdoj: Continental Reifen Deutschland GmbH,Group Customer Service Tyres 
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Sucho 

Jazdná stabilita 

Handling 

Brzdy 

Mokro 

Brzdy 

Aquaplaning – pozdĺžny 

Aquaplaning – priečny 

Handling 

Adhézia - zákruta 

Hluk 

Vnútorný 

Vonkajší 

Valivý odpor 

Opotrebovanie 

Maximálna rýchlosť 

Jazdné vlastnosti v zime 

Testovacie kritéria EU – Štítok Pneu test Continental - Test 

EU štítok informuje konečného spotrebiteľa o dôležitých 
vlastnostiach pneumatiky.  

Udává však iba 3 zo 14 kritérií, dôležitých z pohľadu vlastností 
pneumatík.  
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