Wolniej to bezpieczniej? Nie zawsze!
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Nadmierna prędkość należy do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Czy jednak oznacza to, że
im wolniej jedzie kierowca, tym lepiej? Eksperci Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault wyjaśniają, iż w
wielu sytuacjach taka zasada się nie sprawdza.
Znaki określające ograniczenie prędkości na danym odcinku są bardzo często spotykane. Nic w tym
dziwnego – im wyższa prędkość, tym trudniej zapanować nad autem czy zatrzymać się w razie nagłego
pojawienia się przeszkody. Dużo rzadziej widujemy znaki informujące o prędkości minimalnej i być
może dlatego nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że w niektórych przypadkach również zbyt
wolna jazda może być niebezpieczna.
Znak „prędkość minimalna”
Znak drogowy C-14 należy do znaków nakazu i zobowiązuje kierowców do jazdy z prędkością nie
mniejszą niż wyrażoną na znaku, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów
szczegółowych (chyba że nie pozwalają na to warunki panujące na drodze). Jest stosunkowo rzadko
stosowany, ale pojawia się np. przed wjazdem do tunelu, gdzie m.in. ze względu na ograniczoną
widoczność jazda jednego auta ze znacznie niższą prędkością od innych mogłaby negatywnie wpłynąć na
płynność i bezpieczeństwo ruchu.
Wolniej przez nieuwagę
Częstą przyczyną, dla której kierowca nadmiernie redukuje prędkość, jest rozproszenie uwagi. Czasem
kierowca zwalnia, kiedy chce przyjrzeć się pięknemu krajobrazowi albo wręcz przeciwnie – jego uwagę
zwróci niebezpieczne zdarzenie na drodze, np. wypadek. Jeszcze bardziej ryzykownym powodem zbyt
wolnej jazdy jest rozmowa przez telefon. Gdy kierowca nie skupia się w pełni na prowadzeniu auta,
bardzo łatwo o wypadek – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.
Blokowanie ruchu
Kodeks drogowy wskazuje, że „kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą
jazdy innym kierującym”. Oznacza to, że za blokowanie ruchu kierowcy grozi mandat i punkty karne.
Dlaczego tak jest?
Zbyt wolna jazda jednego kierowcy może wpływać na zaburzenie płynności ruchu i powstawanie zatorów
na drodze. W dodatku poruszanie się z prędkością znacznie niższą od dozwolonej może skłaniać innych
kierujących do wyprzedzania (które należy do niebezpiecznych manewrów) oraz do bardziej agresywnej
jazdy – mówią trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.
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