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JESIEŃ NA DROGACH - JAK WYBRAĆ ODBLASKI
Zgodnie z przepisami ruchu drogowego piesi niezależnie od wieku, poruszający się po drodze po
zmierzchu i poza obszarem zabudowanym mają obowiązek posiadania elementów odblaskowych.
Za ich brak grozi mandat karny. Zdrowy rozsądek podpowiada żeby odblaski nosić także w
obszarze zabudowanym, szczególnie na słabo oświetlonych lub nieposiadających chodników
ulicach.
W ofercie producentów jest szeroka gama elementów odblaskowych od opasek poprzez breloczki, kończąc na workach,
kamizelkach czy czapkach. A zatem jak wybrać odblask i przede wszystkim jak należy go nosić, abyśmy byli widoczni
dla kierowców. Element odblaskowy powinien spełniać następujące warunki :
Łatwy w obsłudze - abyśmy w krótkim czasie mogli go założyć i ściągnąć. Bez wątpienia nie powinno się ściągać
odblasku, jeśli nie ma takiej potrzeby, lecz czasami przebieramy się lub po prostu element się odczepi się i trzeba go
ponownie umieścić na naszym stroju.
Lekki - nie powinien w żaden sposób ograniczać nam ruchów ani sprawiać dyskomfortu.
Dobrze widoczny – im większa jest powierzchnia odbicia strumienia światła, tym odblask może zostać szybciej
zauważony przez kierowcę.
Wytrzymały - zaopatrzmy się w odblask najwyższej jakości, aby był odporny na warunki atmosferyczne i
eksploatacyjne.
Im więcej tym lepiej - używanie większej ilości odblasków zdecydowanie poprawia widoczność człowieka na drodze.
Gdy już wybraliśmy i kupiliśmy element odblaskowy, zastanówmy się jak prawidłowo należy go nosić. Przepisy nie
podają wytycznych dotyczących tego, jak powinny być rozmieszczone elementy odblaskowe na naszym ubraniu.
Zgodnie z przepisami ruchu drogowego pieszy idący po poboczu lub jezdni powinien poruszać się po lewej stronie
drogi idąc naprzeciwko poruszającego się pojazdu. Dzięki temu widzi on nadjeżdżający pojazd i może w razie potrzeby
zareagować. Ale czy kierowca widzi jego? W tym miejscu należy przypomnieć, iż pieszy (ubrany w ciemne kolory)
może zostać dostrzeżony w światłach mijania z odległości zaledwie 20 maksymalnie 30 metrów. Jeśli jednak pieszy ma
na sobie choć jeden (odpowiednio założony) element odblaskowy, kierowca ma szansę spostrzec go nawet z odległości
130 - 150 metrów, czyli 5 razy szybciej. Stąd też pytanie jak prawidłowo powinniśmy nosić odblaski? Światła mijania w
pojazdach są ustawione w ten sposób aby oświetlać prawą stronę drogi i są skierowane w dół. Co do zasady
zastanawiając się gdzie mamy założyć odblask powinniśmy kierować się regułą że im niżej tym lepiej. Najlepszym
miejscem zatem jest prawa kostka pieszego.
Pamiętajmy! Ceny odblasków nie są wygórowane – najtańsze kupimy już za kilka złotych. Nie musimy się więc
obawiać, że wydamy na nie fortunę. Poza tym odblaski stać się również mogą ciekawym urozmaiceniem naszego
ubioru. Jedyne, co musimy zrobić, to wybrać model, który traﬁ w nasz gust. W ten sposób sami zadbamy o własne
bezpieczeństwo.
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