
 

 

PŘEHLED ZPRÁV  
 

Ministerstvo dopravy uvažuje o zmírnění zákazu jízd kamionů o víkendech a během letních 

prázdnin .................................................................................................................................................. 2 

Úleva pro řidiče i přeplněná odpočívadla? Ministerstvo zvažuje změny ve víkendovém zákazu 

jízdy kamionů ......................................................................................................................................... 2 

V Česku má do tří let vzniknout 13 stanic na LNG. Kamiony na zkapalněný plyn jsou ale až o 

polovinu dražší ...................................................................................................................................... 3 

Slovenské kamiony zahltily obce. Vysvobodí je D55? ...................................................................... 4 

Konec víkendových zákazů jízd pro kamiony? Ministerstvo zvažuje změnu ................................. 5 



 

 

PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV 

 

Ministerstvo dopravy uvažuje o zmírnění zákazu jízd kamionů o 

víkendech a během letních prázdnin 

ČRo Radiožurnál  12.8.2019  Rubrika: Ozvěny dne 

 

Jana PETROVÁ, moderátorka 

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

Ministerstvo dopravy uvažuje o zmírnění zákazu jízd kamionů o víkendech a během letních 

prázdnin. Páteční a sobotní zákaz se teď nevztahuje na vozidla, která přepravují třeba zvířata nebo 

potraviny. Podle zjištění Radiožurnálu by mohli dostat povolení k jízdě i řidiči, kteří se nenaložení 

vracejí domů. Sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA by podle tajemníka Vojtěch Hromíře takovou 

změnu uvítalo. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, Sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA 

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

By se třeba ty dojezdy, jak říkám, povolily z těch pátečních a sobotních zákazů, pak se ti chlapi 

dostanou za prvý teda rozuměji domů k rodinám, což si myslím, že asi bychom si měli hodně jako 

sledovat a hlídat. A za druhý, tak nebudou zacpávat ty odpočívky. 

 

 

Úleva pro řidiče i přeplněná odpočívadla? Ministerstvo zvažuje 

změny ve víkendovém zákazu jízdy kamionů 

irozhlas.cz +1  12.8.2019  Rubrika: Ekonomika 

 

Českých řidičů kamionů se už možná nebudou týkat letní zákazy jízd v pátek vpodvečer a v sobotu 

dopoledne. O změně uvažuje ministerstvo dopravy, zjistil Radiožurnál. Někteří řidiči by se díky tomu 

mohli dostat dřív domů. Nyní má výjimku ze zákazu třeba přeprava rychle se kazícího zboží, zvířat 

nebo pohonných hmot pro čerpací stanice. 

 

„Znepříjemňuje to v každým případě, protože všichni máme rodiny,“ líčí Radiožurnálu aktuální 

prázdninové zákazy jízdy řidič kamionu Stanislav Klimeš z Milovic. 

 

„Musíme vyložit, naložit, přejet a už to nevyjde. A když už počkáme, až uplyne zákaz, tak už nemáme 

hodiny na to, abychom se mohli vrátit domů,“ dodává. 

 

Řidiči tak někdy zůstanou stát jen pár kilometrů od domova. To je jeden z důvodů, proč ministerstvo 

dopravy uvažuje o změně. „Uvažuje se například o umožnění dojezdu řidičům do místa bydliště na 

území České republiky,“ přibližuje plány mluvčí resortu Lenka Rezková. 

 

Ministerstvo dopravy zavedlo v minulosti zákazy jízd kamionů kvůli silnějšímu letnímu provozu. 

Výjimku by nově mohli dostat řidiči nevytížených, nenaložených nákladních aut. 

 



 

 

Dopravci by změnu uvítali 

 

„Kdyby se dojezdy povolily, z těch pátečních a sobotních zákazů, tak se chlapi dostanou rozumněji 

domů k rodinám. Navíc nebudou zacpávat odpočívky,“ dodává tajemník sdružení dopravců Česmad 

Bohemia Vojtěch Hromíř. 

 

Na dálnicích je nyní 132 odpočívek, které nabízejí 2660 parkovacích míst pro nákladní auta. Dalších 

1500 stání podle údajů ředitelství silnic a dálnic chybí. Kvůli nedostatku odpočívek pro kamiony 

navrhovalo ministerstvo vnitra letos na jaře naopak prodloužení nedělního zákazu jízdy. A to tak, aby 

se sladil s okolními zeměmi. 

 

Ředitel ŘSD Radek Mátl Radiožurnálu řekl, že situace s nedostatkem odstavných míst pro kamiony 

se výrazně zlepší. 

 

„Předpokládáme, že někdy do roku 2025 bychom byli schopni situaci prakticky odstranit, takže už by 

chyběly jen desítky, maximálně sto, parkovacích míst,“ vysvětluje. 

 

 

V Česku má do tří let vzniknout 13 stanic na LNG. Kamiony na 

zkapalněný plyn jsou ale až o polovinu dražší 

iHNed.cz  12.8.2019  Rubrika: CZ 

 

Využívání zkapalněného zemního plynu (LNG) českými dopravci zatím brání nedostatek stanic a 

pořizovací cena nákladních vozů na toto palivo, která je vyšší než u jejich naftových verzí. I přesto se 

LNG již brzy může stát zajímavou příležitostí, a to především z pohledu ekonomiky provozu. Na 

tiskovém setkání pořádaném Českým plynárenským svazem (ČPS) to řekl generální tajemník 

Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. 

 

Čtěte více o: zemní plyn / CNG  

„Vše tedy závisí na nastavení sazeb, jako je mýto, silniční daň, spotřební daň, a dotačních programů 

pro pořízení nákladnější technologie, případně zřízení vlastní plnicí stanice. Nutnou podmínkou je 

dostupná síť plnicích stanic nebo třeba dlouhodobý kontrakt se stabilním zákazníkem se zajištěním 

doplňování plynu na nasmlouvaných trasách," uvedl Hromíř.  

Pořizovací cena nákladního automobilu na LNG je podle něj aktuálně zhruba o polovinu vyšší než u 

nafty, kde se cena pohybuje kolem 70 000 až 80 000 eur (kolem dvou milionů korun).  

Martin Koráb, fleet manažer logistické firmy ESA, která kamiony na LNG testuje, nedávno uvedl, že 

tahače na LNG jsou oproti naftovým dražší více než o třetinu. Jde ale o základní ceny, které se liší 

případ od případu, a vzhledem k zatím téměř nulovým prodejům LNG vozů není jasné, jaký posun 

ceny u nich způsobí další obchodní jednání.  

Podle ČPS vyšší cenu tahačů na LNG kompenzuje čtvrtinová úspora nákladů na pohonné hmoty při 

použití LNG.  

Výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská uvedla, že v současnosti je v Česku v provozu jedna 

veřejná plnicí stanice na LNG a několik testovacích mobilních stanic LNG u firem, které o zavedení 

LNG uvažují. Do roku 2022 by podle ní měly veřejné stanice na LNG vzniknout v dalších 13 lokalitách.  

V Česku se rozjíždí nákladní doprava na LNG - čtěte ZDE  



 

 

„Klíčové je především zajistit základní infrastrukturu LNG plnicích stanic, což se postupně realizuje 

prostřednictvím dotačního programu ministerstva dopravy. V rámci první výzvy Operačního programu 

Doprava byla podpořena výstavba prvních z nich," uvedl zmocněnec ministra dopravy pro čistou 

mobilitu Jan Bezděkovský. K dispozici podle něj je 100 milionů korun. „Další výzva je plánována letos 

na podzim, těch 13 proto nemusí být konečné číslo," dodal.  

Jedním z hlavních zájemců o stavbu je společnost GasNet, největší tuzemský distributor plynu. „Skoro 

rok a půl se problematice LNG intenzivně věnujeme. Jsme připraveni zajistit dopravcům testování 

LNG přímo v jejich areálech instalací dočasné čerpací stanice včetně dodání samotného paliva," uvedl 

specialista firmy na LNG Ladislav Pivec. První mobilní stanice chce firma nabídnout v prvním čtvrtletí 

příštího roku. Konkrétní plány rozvoje LNG infrastruktury GasNet plánuje zveřejnit na podzim.  

V Evropě je 6000 tahačů na LNG  

ČPS uvedl, že LNG zaujímá v nádrži třikrát menší objem než stlačený zemní plyn (CNG). To v praxi 

znamená, že automobil na LNG dojede téměř třikrát dál než vozidlo se stejně velkou nádrží na CNG. 

Naopak nevýhodou LNG, který vzniká zkapalněním zemního plynu při teplotě -162 °C, je, že i přes 

tepelně izolovanou nádrž dochází při delší odstávce vozidla k jeho odpařování. „Velký potenciál pro 

LNG je proto především v nákladní dopravě a také mezinárodní kamionové dopravě, což potvrzují 

zkušenosti zahraničních dopravců a spedičních firem. Jen v Evropě je v současnosti v provozu více 

než 6000 tahačů na LNG," uvedla Kovačovská.  

Podotkla, že mezi českými motoristy neustále roste zájem také o CNG. „V současnosti jezdí po 

českých silnicích již více než 23 000 vozidel na CNG, z toho 1370 autobusů, což je v porovnání s 

rokem 2017 nárůst o 26 procent," uvedla. „Náklady na ujetý kilometr ve výši zhruba jedné koruny a 

pořizovací cena CNG automobilů srovnatelná s vozy na klasický pohon dělají z CNG jeden z 

nejdostupnějších alternativních pohonů," dodala.  

Výhodnost CNG a LNG proti tradičním pohonným hmotám podporuje mimo jiné spotřební daň. Od 

loňského roku činí spotřební daň na metr krychlový obou plynů (jako automobilového paliva) 1,44 

korun proti 12,84 korun za litr benzinu. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v Česku registrováno 

zhruba osm milionu vozidel všech kategorií. Podíl těch s pohonem na CNG tak činí necelé tři desetiny 

procenta.  

 

 

Slovenské kamiony zahltily obce. Vysvobodí je D55? 

Mladá fronta DNES  13.8.2019  Rubrika: Brno a jižní Morava 

 

Přípravy na stavbu D55 na jižní Moravě se pohnuly. Postup silničářů vítají především starostové obcí 

u slovenských hranic. Kolem domů jim jezdí stále více kamionů, okna se jim třepou i v noci.  

 

JIŽNÍ MORAVA Po několikaměsíčních pracích včera na okraji Hodonína v Brněnské ulici otevřeli 

opravený most, který už v původní verzi z 80. let postavili silničáři tak, aby pod ním mohla vést dálnice 

D55. Jde o klíčovou tepnu, která má znatelně pomoci dopravě od Olomouce až po Břeclav. Na jižní 

Moravě ji však stále najdeme zakreslenou bohužel jen v plánech, které naznačují, jak má silniční síť v 

budoucnu vypadat. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím staví jen na Zlínsku.  

Starostové jihomoravských obcí propadají zoufalství. Život jim stále více znepříjemňují kamiony ze 

Slovenska. „Dálnice D55 by nám dost pomohla. Žádnou podobnou rychlostní silnici tady nemáme. 

Nárůst kamionové dopravy přitom citelně zažíváme. Zvlášť se to týká slovenských kamionů. Sice 

jsme si neměřili přesné počty projetých aut, ale to ani není třeba. Přes obec jezdí jedno auto za 

druhým. Máme problémy, když potřebujeme pracovat na hlavní silnici v obci,“ zlobí se bzenecký 

starosta Pavel Čejka (KDU-ČSL).  

Slovenské kamiony v současné době zahlcují i nedaleký Rohatec. Také na zdejší radnici proto 

doufají, že stavba D55 začne co nejdříve. „Rohatec teď právě slouží jako objízdná trasa, protože před 



 

 

Holíčem se opravuje most a v Hodoníně naopak kamiony pod mosty neprojedou nebo je blokuje 

hmotnost. Jezdí nám pět metrů od domů, okna se nám třepou i v noci. D55 by nás vysvobodila, pro 

kamiony bude rychlejší a pohodlnější variantou. Přes obce se jim nebude chtít,“ míní rohatecký 

starosta Jarmil Adamec (nez.).  

Dálnice D55 v budoucnu povede z Olomouce přes Přerov, Hulín, Otrokovice, Uherské Hradiště a 

Hodonín do Břeclavi. Její celková délka bude 101 kilometrů. Zprovozněné jsou zatím pouze tři úseky: 

u Olomouce na křížení s dálnicí D35, mezi Hulínem a Otrokovicemi a navazující severovýchodní 

obchvat Otrokovic. Teď silničáři pokračují na jihovýchodní části. Vše probíhá v režii zlínské pobočky 

ŘSD. Podle jejího ředitele Karla Chudárka postupují práce podle stanoveného harmonogramu. 

„Pracujeme i na území jižní Moravy, aby stavba v určitých úsecích mohla začít co nejdříve. Se starosty 

průběžně komunikujeme,“ uvedl Chudárek.  

Například mezi Břeclaví a Rohatcem se aktuálně dělá geologický průzkum, aby silničáři věděli, jaké je 

zde podloží. „Zároveň i geodetické zaměření celého území a také soutěžíme firmu, která vypracuje 

projektovou dokumentaci nutnou pro stavební povolení a územní řízení,“ přiblížil Chudárek.  

Aktuálně má ŘSD územní rozhodnutí od zlínské části až po Bzenec. Podle Chudárka je reálné, aby se 

práce směrem na jižní Moravu dostaly v roce 2022.  

Netknutý zatím zůstává úsek mezi Rohatcem a Bzencem, který zablokovali aktivisté z organizace Děti 

Země kvůli ochraně ptactva. „Vyjednáváme s nimi a snažíme se najít shodu, abychom mohli postavit 

plnohodnotnou dálnici, a přitom co nejméně narušili přírodu,“ nastínil Chudárek.  

Ve stavbu D55 doufají i v Hodoníně, kde včera otevřeli po opravě již zmiňovaný most. Modernizace 

stála bezmála 60 milionů korun bez DPH. Aktuálně v Hodoníně také řeší úpravu takzvané pánovské 

křižovatky, kde se protíná hlavní tepna a silnice spojující město s Ratíškovicemi, a na konci července 

tam zemřeli při dopravní nehodě dva lidé. V budoucnu má bezpečnost tohoto úseku vyřešit právě 

stavba D55, teď plánuje radnice přijmout alespoň dílčí úpravy.  

Starostové postup ŘSD vítají. „Konečně nepostupují salámovou metodou. To znamená, že nestaví 

jeden úsek za druhým, jak je zakreslený v mapě. Ale pracují na těch částech, kde aktuálně mohou. 

Jsem za to rád,“ konstatoval Adamec.  

 

Protest proti dalšímu mýtnému  

 

Starostové obcí u slovenských hranic se také obávají zpoplatnění nových úseků silnic první třídy. 

Podle bzeneckého starosty Čejky by se část dopravy přesunula opět právě do obcí. Ničily by se tak 

dál silnice a zhoršila se bezpečnost.  

Proti se postavil i Svaz měst a obcí. Vydal prohlášení, ve kterém požaduje, aby stát, než bude mýtné 

zavedeno, stanovil kompenzace za zničené objížďky nebo zpřísnil pokuty. „Chceme, aby byly 

specifikované a obecně závazným dokumentem garantované kompenzace za případné poškozování 

silnic nižších tříd. Dále požadujeme možnost případného zpoplatnění i dalších silnic, které by případná 

tranzitní doprava používala jako objížďku po zavedení zpoplatnění 900 kilometrů silnic I. třídy. 

Kamiony by poté neměly důvod snažit se silnice, na kterých se platí mýtné, objíždět,“ přiblížil 

požadavky svazu jeho předseda a kyjovský starosta František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých).  

 

 

Konec víkendových zákazů jízd pro kamiony? Ministerstvo zvažuje 

změnu 

Nova.cz  13.8.2019  Rubrika: CZ 

 



 

 

Ministerstvo dopravy zvažuje, že zruší nebo omezí letní zákazy jízd pro kamiony. Českým 

kamioňákům by se ulevilo, mohli by se dostat dřív domů. S informací přišel jako první Český rozhlas 

Radiožurnál. 

 

Reklama Letní zákazy jízd kamionů platí v pátek vpodvečer a v sobotu dopoledne. Ministerstvo 

dopravy je zavedlo, aby kamiony nekomplikovaly silnější prázdninový provoz. Teď ale znovu uvažuje 

o změně.  

”Uvažuje se například o umožnění dojezdu řidičům do místa bydliště na území České republiky,“ řekla 

Radiožurnálu mluvčí resortu Lenka Rezková.  

Jak platí víkendové zákazy pro kamiony?  

Kvůli zákazu mnozí řidiči nestihnou po splnění zakázky před víkendem včas dojet domů a pak musejí 

dlouho čekat, než jim pravidla dojezd umožní.  

Ministerstvo zvažuje, že by jim dovolilo nejen dojezd domů, ale i na místo vykládky nebo do sídla 

dopravce.  

V současnosti mají výjimku ze zákazu jen řidiči přepravující rychle se kazící zboží, zvířata nebo 

pohonné hmoty pro čerpací stanice.  

Nově by ji mohli dostat i šoféři nevytížených, nenaložených nákladních aut. Dopravci by změnu uvítali, 

i kvůli tomu, že by se v pátek odpoledne neplnily už tak přeplněné odpočívky.  

Letos na jaře přitom ministerstvo dopravy kvůli nedostatku odpočívek navrhovalo naopak 

prodloužení nedělního odpoledního zákazu jízdy, který platí celoročně. 


