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 POUŽÍVÁNÍ ZIMNÍCH PNEUMATIK V EVROPĚ – SEZÓNA 2012/2013 

 
 
 

 
Země 

 
Zimní období 

 
Zimní pneumatiky/  

min. hloubka dezénu 
Poznámka 

Belgie říjen až duben 

nepovinné;  
u zahraničních vozidel podle 
legislativy země původu/ 
1,6 mm 

při použití zimních pneu 
s rychlostním limitem nižším než 
konstrukční rychlost vozidla musí 
být na zadní straně vozidla 
zvláštní nálepka 

Bělorusko 
polovina listopadu až  
polovina března, 
v závislosti na počasí 

povinné   

Bosna a 
Hercegovina 

od 15. 10. (na severu země) 
nebo od 1. 11. (na jihu) do 
první neděle po Velikonocích 

povinné na hnacích kolech/ 
4 mm 

pro nákladní auta povinná lopata  

Bulharsko listopad až březen 

nepovinné, ale při jejich 
použití musí být na všech 
kolech/ 
1,6 mm 

sněhové řetězy povinné, pokud to 
stanoví dopravní značka 

Černá Hora 
 
od 15. 11. do 31. 3. 
 

povinné na hnacích kolech  

Česká 
republika 

od 1. 11. do 31. 3.   

povinné na všech kolech, a 
to na silnicích se sněhem 
nebo ledem, a v úsecích 
s příslušnou dopravní 
značkou/ 
4 mm 

 

Dánsko 
podle povětrnostních 
podmínek 

nepovinné, ale při jejich 
použití musí být na všech 
kolech/ 
1,6 mm 

sněhové řetězy povoleny, pokud 
nehrozí poškození vozovky 

Estonsko 
od 1. 12 do 1. 3. 
+ v závislosti na počasí 

povinné/ 
3 mm 

 

Finsko od 1. 12. do 28. 2. 
povinné/ 
3 mm 

 

Francie 
podle povětrnostních 
podmínek 

doporučené na vozovkách se 
sněhem a ledem/ 
3,5 mm 

sněhové řetězy mohou být 
povinné v extrémních klimatických 
podmínkách, pokud to stanoví 
dopravní značka 
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Chorvatsko 
 
 

začátek listopadu až konec 
dubna 

nepovinné/ 
4 mm 

 

Irsko 
konkrétní data nejsou 
stanovena (zimní počasí je 
v Irsku jen vzácně) 

nepovinné, ale při jejich 
použití musí být na všech 
kolech/ 
1,6 mm 

sněhové řetězy zakázané 

Island 

 
od 1. 11. do 15. 4. 
(data se mohou lišit) 
 

 
povinné na všech kolech/  
1,6 mm 

 

Itálie 

 
Val d'Aosta: 15. 10. – 15. 4.; 
ostatní regiony podle 
dopravního značení – od 1. 
11. do 15. 4.  
 

povinné na všech kolech, 
pokud platí zimní podmínky/  
1,6 mm 

dopravní značka “Zimní výbava“ 
přikazuje  použití zimních pneu 
nebo sněhových řetězů 

Kypr 
podle povětrnostních 
podmínek 

 
sněhové řetězy povoleny na 
horských silnicích 
v zimních podmínkách 

Litva od 1. 11. do 10. 4. povinné 

vozidla s pneumatikami s hroty 
musí mít speciální nálepku na 
zadní straně vozidla (doporučuje 
se i pro zahraniční vozidla) 

 
Lotyšsko 
 

od 1. 12. do 1. 3. 
povinné na všech kolech, 
včetně kol přípojných vozidel 

 

Lucembursko 

podle povětrnostních 
podmínek – na silnicích se 
sněhem, ledem a na silnicích 
kluzkých kvůli námraze a 
jinovatce 

povinné na všech kolech, 
pokud platí zimní podmínky 

 

 
Maďarsko 
 

podle povětrnostních 
podmínek 

nepovinné, ale doporučené  

Makedonie od 15. 11. do 15. 3. 

povinné na všech kolech/ 
4 mm, respektive 6 mm na 
vozidlech 4x4 – viz též 
poznámky 

zimní výbava povinná 
v extravilánu; vozidla se 
sněhovými řetězy mohou mít letní 
pneu s min. hloubkou dezénu 4 
mm 

 
Moldavie 
 
 

od 1. 12. do 1. 3. 
 
povinné na všech kolech 
 

vozidla nad 3,5 t musí mít také 
sadu sněhových řetězů. 

Německo 

podle povětrnostních 
podmínek – na silnicích se 
sněhem, ledem a na kluzkých 
silnicích kvůli námraze a 
jinovatce 
 

povinné na všech kolech, 
pokud platí zimní podmínky/ 
1,6 mm, doporučeno 4 mm 

sněhové řetězy mohou být 
povinné v extrémních klimatických 
podmínkách, pokud to stanoví 
dopravní značka 

 
Nizozemí 
 

 
doporučené/ 
4 mm 
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Norsko 
od 15. 10. (na severu země) 
nebo od 1. 11. (na jihu) do 
první neděle po Velikonocích 

nepovinné, ale při jejich 
použití musí být na všech 
kolech/ 
3 mm; 
vozidla s letními 
pneumatikami musí použít 
sněhové řetězy, pokud je 
sníh nebo led na silnici 

řízení v zimních podmínkách 
může být velmi obtížné, zejména 
na horách. Řidič by se měl před 
jízdou vždy seznámit s předpovědí 
počasí 

 
Polsko 
 

podle povětrnostních 
podmínek 

doporučené  

 
Portugalsko 
 

podle povětrnostních 
podmínek 

  

Rakousko 
1. 11. – 15. 4.,  
podle klimatických podmínek, 
nebo dopravního značení 

povinné na všech kolech/ 
 4 mm 

doporučena škrabka na led 

 
Rumunsko 
 

 
podle povětrnostních 
podmínek 
 

  

 
Rusko 
 

listopad až březen nepovinné  

 
Řecko 
 

listopad až březen nepovinné  

Srbsko od 1. 11. do 1. 4. 

 
povinné na všech kolech, 
pokud je na vozovce sníh 
nebo led/ 
4 mm 
 

použití sněhových řetězů podle 
dopravního značení nebo pokynů 
policistů; v zimním období musí 
být ve výbavě auta sněhové řetězy 

Švédsko 

 
zimní podmínky se 
předpokládají v období říjen 
až březen 
 

povinné od 1. 12. do 31. 3./ 
3 mm 

doporučená výbava: tažné lano, 
startovací kabely, reflexní vesta 

Švýcarsko  nepovinné 
vozidla s pneumatikami s hroty 
musí mít na zádi vozidla speciální 
nálepku 

Turecko 
prosinec až březen a podle 
povětrnostních podmínek 
 

nepovinné  

 
Ukrajina 
 

listopad až březen 
povinné na všech kolech/ 
6 mm 

 

 
Velká Británie 
 

nejsou stanovena data nebo 
oblasti 

nepovinné 

vzhledem k podnebí Velké Británie 
se zimní vybavení obvykle 
nepoužívá 
 

 
Zdroj: FIA – Federation Internationale de l´Automobile 

 
Listopad 2012  


