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PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV 

 

Zákaz kamiony z dálnic zcela nevyžene 

Právo  9.9.2019  Rubrika: Ekonomika 

 

Zákaz jízd kamionů, který platí v Česku celoročně v neděli od 13 do 22 hodin, chce vláda rozšířit tak, 

aby platil už od půlnoci ze soboty na neděli. To ovšem neznamená, že by kamiony v ten den z dálnic 

zcela zmizely. Dál totiž mají platit výjimky pro přepravu rychle se kazícího zboží do obchodů či 

pohonných hmot k čerpacím stanicím. 

Jak Právu potvrdil Michal Hodboď z Ředitelství služby dopravní policie, velké množství výjimek pro 

kamiony je zakotveno v odstavci tři § 43 zákona č. 361 z roku 2000 o provozu na pozemních 

komunikacích. 

„Dále se po komunikacích i v neděli pohybuje spousta nákladních vozidel, která mají udělenou výjimku 

podle odstavce 5. Tu vydává místně příslušný krajský úřad nebo ministerstvo dopravy,“ připomněl 

Hodboď. 

Pokud záměr vlády v parlamentu projde, řidičům osobních aut se neuleví zcela. Nadále budou v neděli 

potkávat na komunikacích nemálo kamionů. Tím spíše, že řidičům těch českých chce vláda naopak 

ulevit tím, že i v době zákazu jízd budou moci po vyložení nákladu dojet do místa svého bydliště. Jinak 

by totiž museli téměř celou neděli čekat, i když se právě nacházejí jen kousek cesty od svého domova. 

Výjimek ze zákazu jízd je sice příliš, zcela je zrušit ovšem nejde. „Bylo by to sice hezké, ale ať pak 

spotřebitelé neočekávají, že i v neděli a v pondělí ráno bude k mání cokoli, od chleba až po náhradní 

díly do aut. Méně toho chtějte a kupujte, a bude jezdit méně kamionů,“ uvedl řidič kamionu Pavel 

Vrzal (54), jenž křižuje střední Čechy s věcmi pro automobilový průmysl či kočíruje kamion se 

zeleninou po celé Evropě. 

 

Budou vyjíždět už v sobotu? 

 

Na dotaz Práva, co rozšíření nedělního zákazu říká, odpověděl mluvčí sdružení autodopravců 

Česmad Bohemia Martin Felix: „Ještě více by to zkomplikovalo život zejména řidičům kamionů 

moravských dopravních firem. Ti se zbožím pro zahraničí vyrážejí zpravidla v neděli dopoledne a od 

13 hodin pak na hranicích čekají, až přestane i v okolních zemích platit zákaz.“ 

Pokud bude vládní návrh přijat, tito řidiči podle Česmadu Bohemia budou muset vyjíždět už v sobotu. 

Jejich pracovní podmínky se ještě zhorší, aniž by se provozu na silnicích nějak zásadněji ulevilo. Ještě 

obtížnější tak bude pro dopravní firmy shánět profesionální řidiče, kterých podle odhadu sdružení 

schází v současné době v ČR kolem dvaceti tisíc. 

Zlepšit by se však v dohledné době měla alespoň kontrola, jestli ti řidiči, kteří výjimky nemají, zákaz 

nedělních jízd dodržují. Jak informoval Hodboď, dopravní policie v loňském roce zjistila celkem 1334 

porušení nedělního zákazu jízdy kamionů. Za letošek to již je přes 900 porušení paragrafu 43 zákona 

o silničním provozu, která byla vyřešena s řidičem uložením pokuty příkazem na místě nebo 

oznámením místně příslušnému správnímu orgánu k projednání. 

 

Znásobí se počet policejních hlídek 

 

Dopravní policie ani celníci, kteří mají kontrolu na starosti, nemají v současné době tolik kapacit, aby 

většinu „pirátských“ souprav odchytili. Jak ale v minulém týdnu sdělil novinářům ministr dopravy 

Vladimír Kremlík (za ANO), šéf resortu vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyslyšel jeho žádost, aby 
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dopravní policie byla na dálnicích víc vidět. Zejména na dálnicích D1, D2 a D5 se tak počet hlídek 

znásobí, přibydou na nich stovky policistů. 

Ministerstvo vnitra také připraví legislativní návrh, který má zlepšit vymahatelnost pokut od 

zahraničních řidičů. 

„Propojíme databáze policie a Celní správy. Při silniční kontrole se pak snadno zjistí, jestli nemá 

zahraniční řidič nějaké nezaplacené pokuty. Pokud je na místě neuhradí, měla by mu být zabavena 

registrační značka vozidla a nebude tak moci až do zaplacení dluhu v jízdě pokračovat,“ informoval 

Hamáček. 

 

 

Chybí řidiči, hrozí redukce jízdních řádů 

TV Nova  7.9.2019 Rubrika: Televizní noviny 

 

Petr SUCHOŇ, moderátor 

-------------------- 

V Česku chybí 5000 řidičů autobusů. Prakticky každý den se na linkách po republice cestující spoje 

nedočkají. 

 

Iveta VÍTOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Děje se to hlavně v Praze, kde v hromadné dopravě chybí téměř 300 řidičů. Lidé nemají o profesi 

zájem a navíc další tisíce autobusáků v následujících měsících odejdou do důchodu. 

 

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Zastávka plná lidí a autobus nikde. Obrázek, který se v následujících měsících zřejmě bude opakovat 

ještě častěji. Kvůli nedostatku řidičů autobusů se na některých místech musí dokonce rušit i spoje. V 

České republice aktuálně chybí zhruba 5000 řidičů. Marně na autobus čekali například cestující z 

Prahy směrem do Dobříše a Příbrami. Spoje se nedočkali ani lidé na pražských Vinohradech. Ti se až 

od nás dozvěděli, že nikam neodjedou. 

 

anketa 

-------------------- 

To není možný tak to je průser. To nestihnu večeři. 

 

anketa 

-------------------- 

Budu nadávat asi jako všichni ostatní, ale asi si stejně nic nepomůžu. 

 

anketa 

-------------------- 

Já si myslím, že by ti řidiči měli být tak ohodnocený, aby o tu práci měli zájem. 

 

Martin FARÁŘ, mluvčí společnosti Arriva 
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-------------------- 

My jsme nasadili v podstatě i zálohy, to znamená řidiče, kteří byli připraveni, ale právě proto, že i tito 

řidiči byli na trase, tak jsme nebyli schopní v podstatě nasadit další řidiče. V tuto chvíli bychom 

dokázali v rámci celé společnosti Arriva v České republice zaměstnat obratem 300 řidičů. 

 

Filip DRÁPAL, mluvčí, ROPID 

-------------------- 

Rádi bychom nepřistupovali k redukcím jízdních řádů, ale v případě, že ten stav bude dlouhodobě 

neúnosný, tak třeba I to bude potřeba udělat. 

 

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Situace je podle odborníků kritická téměř po celé republice. Například brněnský dopravní podnik hlásí 

podstav 60 řidičů. A lepší to není ani v Pardubicích. Tam postrádají 30 šoférů. 

 

Tomáš PELIKÁN, ředitel DP města Pardubic 

-------------------- 

Na některých páteřních linkách jsme prodloužili interval z 10 na 12 minut, je to asi nejméně bolestné 

řešení, jednu linku jedoucí z Polabin do centra města, linku číslo 4, jsme zrušili bez náhrady úplně. 

 

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

V republice je aktuálně zhruba 25 000 autobusáků. Tisíce z nich v následujících měsících odejdou do 

důchodu. 

 

Martin FELIX, mluvčí ČESMAD 

-------------------- 

V současnosti je zhruba čtvrtina řidičů autobusů nad 60 let. 

 

Luděk STÝBLO, řidič autobusu 

-------------------- 

Je málo volna, když budou peníze, budou i lidi. Musí se vstávat ve 3 hodiny ráno, o půl třetí a každý 

na to není, no. 

 

Klára POSPÍŠILOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Například pražský dopravní podnik nově příchozím řidičům nabízí až 39 000 hrubého. I přesto stále 

chybí stovky řidičů. Klára Pospíšilová a krajské štáby, televize Nova. 
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Kamiony blokující jízdní pruhy 

ČT 1  8.9.2019  Rubrika: Události 

 

 

Jakub ŽELEZNÝ, redaktor 

-------------------- 

Tady u Humpolce na dálnici D1 se připravuje rekordní omezení, tedy rekordní uzavírka. A právě v 

těchto omezených úsecích přibývá velkých problémů třeba s řidiči kamionů, kteří blokují oba jízdní 

pruhy, aby jejich kolegové mohli snáz omezením projet. Podle dopravních expertů je to nebezpečné, 

podle silničářů je to bezohledné. Policie zatím nemá účinný nástroj, jak tomu čelit. Ministr dopravy 

tvrdí, že chce o tomto problému jednat s resortem vnitra. 

 

řidička kamionu 

-------------------- 

Já mám taky přejetej výkon. A můžu s tím něco dělat? Nemůžu. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Příjezd do Prahy od Teplic. Kamiony musejí sjíždět o kus dál, jenže k jejich exitu vede dlouhá kolona 

a někteří z nich v ní odmítají stát. Raději zaberou i další pruh. Tuhle unikátní nahrávku pořídil a nahrál 

na YouTube jeden z řidičů. 

 

řidič kamionu 

-------------------- 

Hoši, místo toho hádání, co se tu hádáte, tak to zašpérujte. A nepusťte je tam. Vždyť jich jede v tom 

druhém pruhu dvacet svrchu. 

 

řidič kamionu 

-------------------- 

No, já je už... Já se tady vecpu. Když přijedou policajti, tak je kopnu do hlavy.. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Většina osobních aut ale míří jinam, dál do města. A tihle řidiči si je berou jako rukojmí. Místo se 

ucpává. Po vysílačce plánu oponuje jen jeden šofér. 

 

řidič kamionu 

-------------------- 

Prosím tě, ty chachare z toho Slovenska, ty osobáky jezděj na (tunel) Blanku. Tam je zákaz 

náklaďáků, jestli to nevíš. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 
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Podobné scény jsou na českých dálnicích v posledním roce čím dál víc vidět. Někde blokují 2 

kamiony vedle sebe. Jinde zase stačí jeden. Asi nejchroničtější místo je teď tady. 

 

redaktor, Zelená vlna 

-------------------- 

Zelená vlna. První kolona na 20 minut je před omezením u Velkého Meziříčí. 

 

řidič 

-------------------- 

Kamiony nám tady blokujou levej pruh v zúžení. Takže najely doprostřed schválně, protože osobáky 

by mohly jet v levém pruhu a oni nemůžou. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Problém začíná u toho, jak se řadí auta do zúžených míst. Pravidlo zipu počítá s tím, že střídavě jeden 

z každého pruhu. Jenže kamiony jsou pomalejší, a tak se obvykle mezi ně nacpe víc osobních aut a 

tím déle čekají. Když se jim podaří zabrat i levý pruh, mají větší naději na rychlejší průjezd, jenže na 

úkor těch ostatních a taky předpisů. Začali si toho všímat dispečeři v Národním dopravním centru. 

Jenom během středy zachytili několik takových případů. 

 

Jan PECHOUT, dopravní expert, BESIP 

-------------------- 

Je to samozřejmě nešvar a je to proti zákonu. Řidiči kamionů mají takovej pocit, že řidiči osobních aut 

jim neumožní plynulý vlastně průjezd tím zúžením. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Minulý týden dokonce oba pruhy blokoval autobus RegioJetu i s cestujícími. Firma se následně 

omluvila. Řidič prý přijde o peníze. 

 

redaktor, citace: Aleš ONDRŮJ, mluvčí, Regiojet 

-------------------- 

Takové jednání není akceptovatelné a nemůže ho ani omluvit jeho snaha co nejvíce minimalizovat 

zpoždění spoje. 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Policie tvrdí, že takové jednání může vyhodnotit i jako nepovolené předjíždění. Žádná čísla o tom, 

kolik takových přestupků je, ale nemá. 

 

Hana RUBÁŠOVÁ, tisková mluvčí policejního prezidia 

-------------------- 

Samozřejmě evidujeme toto protiprávní jednání. My se snažíme pořádat spousty 

dopravněbezpečnostních akcí. 
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Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Když jsme záběry autobusu jedoucího prostředkem zveřejnili na sociálních sítích, reakce byly 

smíšené, ale shodně emotivní. Řidiči osobních aut tvrdí, že se jim to nelíbí a že jsou bezmocní. Řidiči 

kamionů naopak poukazují na chyby ostatních a tvrdí, že nic jiného jim nezbývá. Ale hádají se často i 

sami se sebou. /ukázka/ 

 

Jan BERÁNEK, redaktor 

-------------------- 

Jan Beránek, Česká televize. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, redaktor 

-------------------- 

Pojďme se podívat na to, pod jakým dohledem vlastně ta nejkritičtější místa jsou. To hlavní, na co si v 

nich musejí dávat řidiči pozor, je rychlost. Aktuálně se zaměří na čtyřech místech D1. Během srpna 

začalo měření na výjezdu z Prahy mezi sedmým a dvacátým prvním kilometrem a pak mezi kilometry 

56 až 64. A od 2. září se kontroluje také u Velkého Meziříčí a rovněž tady u Humpolce. Všechna tato 

zařízení fungují na principu výpočtu rychlosti podle času a ujeté dráhy. Auto vyfotí na začátku a na 

konci úseku, no a spočítají průměrnou rychlost. Měření letos začalo později než v jiných letech. 

Obvykle se spouštělo už na jaře se začátkem stavební sezóny. Ministerstvo tvrdí, že se čekalo na 

kalibraci kamer. Podle zákulisních informací ale byly důvodem i personální změny na Ředitelství 

silnic a dálnic. Několik týdnů byly kamery dokonce osazené na stojanech takříkajíc naslepo. 

Vypadaly, že jsou zapojené, ale ve skutečnosti nebyly. Tam, kde se dálnice opravuje, je provoz 

svedený obvykle do dvou výrazně užších pruhů. Platí tady stejná pravidla jako pro jízdu v klasických 

pruzích, nicméně zúžení mají svá specifika a řidiči kvůli tomu často tápou. I lehká nehoda pak může 

způsobit dopravní kolaps. Podle expertů je nejčastější příčinou nedodržování bezpečné vzdálenosti a 

pochopitelně i riskantní předjíždění v těchto úsecích. 

 

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Kolony se často tvoří už před samotným zúžením. Řidiči mají dodržovat pravidlo zip, tedy v tomto 

případě dojet až na konec levého pruhu, zapnout blinkr a střídavě se zařadit do pruhu pravého. 

/ukázka/ 

 

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Levé pruhy silničáři obvykle vyznačí 2 a půl metru široké. Zákaz předjíždění tady proto platí pro auta 

širší než 2 m 20. 

 

Jan PECHOUT, dopravní expert, BESIP 

-------------------- 

Velký SUVéčka, dodávky už vůbec se do toho rozměru nevejdou a často se stává, že třeba ten řidič 

dodávky předjede kolonu pomalu jedoucích osobních aut, ale dostane se ke kamionu a má problém, 

může dojít i k nějakýmu lehkýmu bočnímu střetu. 

 

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka 

-------------------- 
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Další častou příčinou nehod, a to nejen ve zúženích, je nedodržení bezpečného odstupu mezi auty. 

Za ten se obecně považují 2 vteřiny. V případě osmdesátikilometrové rychlosti to je 45 m. Už 5 let 

vídají řidiči na D1 tuto doporučující značku. Střídavá jízda. Je bezpečná i plynulá, jenže stejně jako na 

zip si na ni Češi zatím příliš nezvykli. I ve zúžení by řidiči měli pamatovat na záchranářskou uličku 

mezi pruhy. Díky úsekovému měření na opravovaných místech klesl podle Besipu počet překračování 

rychlosti z 30 na 20 %. I tak se úřady, které přestupky vyřizují, nezastaví. Třeba v Benešově přijali za 

poslední 3 týdny 7000 oznámení. 

 

Magda ZACHARIEVA, tajemnice, Městský úřad Benešov 

-------------------- 

Zabývají se tím v současné době tři zaměstnanci, ta činnost je poměrně velice dobře elektronizovaná, 

ale přesto jsou vytížení plně. 

 

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

To se podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ale nedá říct o policistech. 

 

Blanka POULOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Během hodiny tady v omezení u Velkého Meziříčí projela 2 policejní auta. 

 

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Přitom třeba aut, která evidentně neměla co dělat v úzkém levém pruhu, jsme za stejnou dobu natočili 

minimálně 15. 

 

Vladimír KREMLÍK, ministr dopravy /za ANO/ 

-------------------- 

Já potřebuju za ministra dopravy jednu věc, když pojedu po D1, abych tam ty policejní vozy, to 

znamená ty vozidla, která jsou standardně značena vozem Policie České republiky, aby tam byla 

vidět. Protože už ten prvek, že tam to auto je, působí preventivně. 

 

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka 

-------------------- 

Práce silničářů a tedy i omezení provozu mají skončit s příchodem zimy. Zřejmě v listopadu. Blanka 

Poulová a Eva Šelepová, Česká televize. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, redaktor 

-------------------- 

Odsud z dálnice D1 je to v Událostech vše, pokračuje Daniela. Třeba zprávou o tom, že mecenáška 

umění Meda Mládková dnes slaví narozeniny. Sté. 
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Mýto v Praze? Jen tahání peněz 

Lidové noviny  7.9.2019  Rubrika: CZ 

 

Zavedení mýta má zachránit pražské ovzduší. Návrh radního Petra Hlubučka ale zřejmě nezíská 

politickou podporu. Dopravní expert upozorňuje i na další úskalí. 

 

PRAHA Vypadá to na jepičí život návrhu na zavedení mýtného systému v Praze. Nápad, který oprášil 

náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), narazil prakticky u všech, kteří k němu měli co říct. Nelíbil 

se ministrovi dopravy Vladimíru Kremlíkovi (ANO), pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) ani 

náměstkovi pro dopravu Adamu Scheinherrovi (Praha Sobě). Hlubuček chce přesto za svou předlohu 

bojovat a získat podporu kolegů v radě hlavního města. 

„Máme velmi ambiciózní plán,“ přiznal pro LN primátorův náměstek, který má na starosti infrastrukturu 

a životní prostředí. „Pokud ale nebudeme nic dělat, vystavujeme se riziku soudního sporu s Evropskou 

komisí,“ poukázal zároveň na fakt, že Česko má dlouhodobě problémy s dodržováním limitů pro 

čistotu ovzduší. 

 

Máte Trabanta? Nejezděte 

 

Právě to je podle Hlubučka hlavní motivace pro zavedení mýta. „Pražané by to neměli vnímat jen jako 

další poplatek do městské pokladny,“ dušuje se náměstek. 

Podle vize, která vzešla z jeho kanceláře, by automobily, jež nesplňují pravidla pro emise oxidu 

uhličitého, musely hradit za průjezd metropolí poplatek. Další znečišťování ovzduší ve městech je 

podle Hlubučka samo o sobě nezodpovědné. „Vyloženě neekologická auta by tam ideálně neměla 

vůbec jezdit. Pokud má někdo dvoutakt – Trabant nebo Wartburg –, ať tam prostě nejezdí,“ navrhuje 

pražský politik. 

Dopravní expert Igor Sirota z ÚAMK to ale vidí jinak. „Jsou na té ekonomické úrovni, na níž mohou 

být. Nazývat je nezodpovědnými či laxními k životnímu prostředí je nemístné,“ říká na adresu majitelů 

neekologických vozů Sirota. Podle něj je navíc zřejmým záměrem návrhu získání dalších peněz do 

městské kasy. „Je to jako s kouřením. Kolik lidí od něj odradí zdražení krabičky cigaret?“ ptá se 

řečnicky Sirota. 

Možnou součástí mýtného systému by podle Hlubučka mohly být vyšší poplatky za diesely, 

osvobození pro nízkoemisní a elektrické vozy, výběr mýta od kamionů či rozlišování denní doby – 

tedy zda auto vyjelo v noci, ve dne či během ranní špičky. „Nerad bych ale předbíhal, teď je to na 

odbornících,“ tvrdí. 

Podle Siroty je řešení problému mýtem neobvyklé. „V Evropě jsou naopak zavedenou záležitostí 

nízkoemisní zóny, které se například v Německu používají zhruba v 70 městech a oblastech,“ 

přirovnává. 

Nízkoemisní zóny, do kterých určitá vozidla nesmějí vůbec vjet, už české zákony znají. Tato myšlenka 

ale naráží na dlouhodobou bolavou patu Prahy – nedokončený vnější okruh. Vysokoemisní auta by 

neměla variantu objezdu. 

 

Zatím jen otazníky 

 

Sám Hlubuček přiznává, že technické řešení mýtných návrhů bude předmětem dalších úvah. Jasno 

je snad jen v tom, že by Praha měla využívat zhruba 5,5 tisíce kamer k identifikaci vozidel. Zda by si 

řidiči vjezd do Prahy předpláceli, nebo by se jim peníze strhávaly v reálném čase, či je dopláceli až 

následně, je zatím nejasné. To ale přináší několik nutných změn v legislativě. 
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Praha by musela získat přístup do registru vozidel, který má nyní k dispozici jen pro kontrolu 

parkování v modrých zónách. 

Navíc nejvyšší emisní normou, kterou český zákon zná, je Euro 4. Tu ale v Praze splňuje 80 procet 

aut, a proto by nedávalo smysl je od poplatku oprostit. Uzákonit by se tak musely v zahraničí už 

známé normy Euro 5 a 6. Další potíž spočívá v tom, že speciálně na území měst zákony s mýtem 

nepočítají. Nejčastějšími plátci by byli patrně Pražané. Takový stav by byl ale podle Siroty 

neudržitelný. „Nezbude než z toho vyjmout rezidenty. Nedovedu si představit, že dotyčný bude bydlet 

v centru, vlastní starou škodovku a každý den, když se bude vracet domů, ho bude někdo kasírovat. 

To nepřipadá v úvahu,“ podotýká. 

Hlubuček ovšem trvá na svém – o peníze prý nejde. Dodává ale, že třeba vybírání mýta od kamionů 

skrze satelitní systém by pro Prahu mohlo být výhodné. „Šlo by o zajímavá čísla, třeba i 100 milionů 

ročně,“ věří radní. 

 


