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PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV 

 

Kamiony čeká zákaz jízdy v neděli 

E15  28.8.2019  Rubrika: Události 

 

Jiří LIEBREICH  

 

Potkat v neděli na dálnici kamion by mělo být brzy takřka nemožné. Ministerstvo vnitra počítá se 

zákazem jízdy od nedělní půlnoci až do dvaadvacáté hodiny, dosud přitom mohou nákladní dopravci 

vyjíždět v neděli aspoň do třinácté hodiny.  

Zatím není jasné, odkdy by se tak mohlo stát.  

„Jsme jediná země, která má povolenou jízdu kamionů v neděli do 13 hodin. Je třeba to upravit,“ 

prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO), který se na změně zákona dohodl s ministrem vnitra a šéfem 

ČSSD Janem Hamáčkem, ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkam (ANO) a policejním 

prezidentem Janem Švejdarem.  

Pro dopravce je taková změna nepřijatelná. „Je to zásadní zásah. Uměle nutíme řidiče sedět ve 

vozidlech, nepracovat a spotřebovávat mzdu. Náklady by se zvýšily o miliony korun ročně,“ řekl 

deníku E15 šéf sposdělila lečnosti ICOM Transport Zdeněk Kratochvíl.  

Mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix dodává, že obzvlášť pro 

moravské přepravce směřující do Německa je opatření téměř likvidační: „Řidič, co musí vyložit zboží v 

pondělí ráno, bude muset být na cestě o den déle,“ dodal.  

Následně zákaz pocítí i spotřebitelé. „Kvůli téměř nulovým maržím v dopravním sektoru všechny 

zvýšené náklady dopadnou na objednatele přepravy nebo koncové zákazníky,“ mluvčí Svazu 

průmyslu a dopravy Eva Veličková. „Problematická doprava z Moravy do Německa na pondělní ráno 

naruší konkurenci na trhu,“ míní.  

Předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp tvrdí, že plánovanému opatření rozumí, 

ovšem je předčasné.  

„Hlavně kvůli nedostatku odpočívadel. Přínosy budou menší než vzniklé problémy,“ říká Šíp.  

Právě parkovací místa pro nákladní automobily na odpočívadlech jsou v tuzemsku problémem. 

Prozatím jich je pouze 2500, asi 1400 jich ale stále chybí. Jejich nová výstavba má být ovšem 

součástí vládního plánu. „Vyjde to na sedm miliard korun,“ dodal ministr Kremlík.  

Cílem úpravy je mimo jiné sjednocení legislativy s okolními státy a také uvolnění prostor na 

odstavných plochách. Zákazy platí v řadě zemí kvůli obyvatelstvu vracejícímu se domů z víkendů. 

„Kamionů však neubude, více jich pojede v sobotu a v pondělí,“ tvrdí Šíp.  

 

 

Na dálnicích zákazy pro kamiony a více policistů 

Právo  28.8.2019  Rubrika: Zpravodajství 

 

Víkendový zákaz jízd kamionů by se měl v Česku rozšířit na celou neděli a na rizikových úsecích jim 

dopravní značky zakážou předjíždět. Na dálnicích také notně přibude policistů a budou přijata 

legislativní opatření k lepší vymahatelnosti pokut od zahraničních řidičů kamionů i osobních aut.  

Na potřebě těchto kroků se včera při společném jednání shodli premiér Andrej Babiš (ANO), ministr 

vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) a policejní prezident Jan 

Švejdar.  
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„Má to souvislost s neutěšenou dopravní situací na dálnici D1, kde by do konce roku 2021 mělo být 

zmodernizováno všech 160 kilometrů od Mirošovic až po Kývalku,“ řekl novinářům Babiš.  

Pokud jde o nedělní zákaz jízd, ten platí v ČR celoročně od 13 do 22 hodin. Vláda jej chce rozšířit tak, 

aby kamiony nesměly na dálnice už od půlnoci ze soboty na neděli až do 22 hodin večer. Současně 

se do roku 2023 výrazně rozšíří počet parkovacích míst pro kamiony na odpočívkách podél dálnic, na 

což stát hodlá vynaložit kolem sedmi miliard korun.  

Jak ale Právu včera řekl mluvčí sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix, rozšíření 

nedělního zákazu je zbytečným opatřením, vždyť v neděli dopoledne bývá provoz na dálnicích 

minimální.  

 

Zákaz předjíždění plošný nebude  

 

„Navíc se ještě víc zkomplikuje 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 vládní návrh v parlamentu projde, budou muset 

vyjíždět už v sobotu a jejich pracovní podmínky se ještě zhorší,“ kritizuje Felix.  

Za pozitivní naopak Česmad Bohemia považuje, že vláda neakceptuje poslanecké návrhy na plošný 

zákaz předjíždění kamionů. Účastníci včerejšího jednání se totiž shodli, že to bude jen na rizikových 

místech, kde se rozmístí zákazové dopravní značky.  

„Zákaz předjíždění jsme si vyzkoušeli v zimě. Policie teď vytipuje úseky, kde by pro kamiony platil po 

celý rok, a po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic i ministerstvem dopravy na nich rozmístí dopravní 

značky,“ informoval Hamáček.  

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,“ vysvětlil 

Hamáček. Kremlík po jednání ocenil, že Hamáček vyslyšel žádost ministerstva dopravy, aby 

dopravní policie byla na dálnicích víc vidět. Zejména na dálnicích D1, D2 a D5 se totiž počet hlídek 

znásobí, přibudou stovky policistů. 

 

 

Kamionům trochu přitáhnou uzdu 

Haló noviny  28.8.2019  Rubrika: Titulní strana 

 

Vláda chce legislativně zakázat jízdu kamionů v neděli od půlnoci do 22. hodiny, podobně jako je to 

jinde v Evropě. Teď mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13.00. Kamiony budou mít ale nově 

možnost dokončit jízdu na cílové místo v ČR.  

 

Včera se na tom dohodli premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), 

ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) a policejním prezidentem Janem Švejdarem. 

»Já myslím, že jsme si jasně řekli, kdo co udělá, rozdělili jsme si úkoly a určitě se k tomu budeme 

zase vracet za pár měsíců,« řekl Babiš. Ministři se kamionovou dopravou začali více zabývat po 

loňských problémech na opravované dálnici D1, kdy ji při prosincových kalamitách nákladní vozidla 

několikrát zablokovala. Rekonstrukce 161 kilometrů D1 má skončit v roce 2021.  

»Po roce 1990 se postupně likvidoval  
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národní dopravce České dráhy, včetně nákladní železniční dopravy, a toto je důsledek,« řekl včera 

Haló novinám Pavel Hojda (KSČM), stínový ministr průmyslu, obchodu a dopravy. »Většina materiálu 

se teď vozí v kamionech, a proto jsou dálnice  

přecpané. Snaha vlády omezit jízdy kamionů až do 22. hodiny je celkem pochopitelná, protože aut už 

je na dálnicích příliš mnoho a zejména  

tam, kde se silnice opravuje, dochází ke kolizím a problémům.  

Samozřejmě, pokud se jízdy kamionů omezí, musejí se pro ně vybudovat nová odstavná parkoviště. 

Nicméně stát by měl dělat vše pro to, aby se náklad, který není třeba dopravit neprodleně, vozil po 

železnici. Bohužel, ta je v takovém stavu, že zejména na hlavní trasy se už žádný nákladní vlak 

nevejde. To jsou problémy,  

které se musejí řešit,« připomněl Hojda.  

 

Kamioňáci jsou proti  

 

Podle sdružení kamioňáků Česmad zákaz nedělní jízdy kamionů ničemu nepomůže. »Nedá se 

argumentovat v žádném případě nějakou bezpečností,  

protože v neděli tam žádný provoz není a nehodovost je minimální, 

« tvrdí mluvčí sdružení Martin Felix. Domnívá se, že by nařízení bylo likvidační především pro 

moravské dopravce. »Jedna z jejich hlavních přeprav je do Německa, kde musí být v pondělí ráno. 

Teď v neděli  

dopoledne dojedou k hranicím.  

Nově by tam ty řidiče museli poslat už v sobotu a platit tak další den navíc,« podotkl mluvčí. Možnost 

dojezdů do cílové stanice ale Česmad vítá. Felix dále upozornil, že česká kamionová doprava stále 

klesá, zejména v poměru například k polským společnostem.  

Zákaz se ale netýká všech, výjimky dává ministerstvo dopravy nebo krajské úřady. Získají je 

zejména dopravní firmy, které převážejí zvířata, pohonné hmoty, poštovní zásilky nebo rychle se 

kazící zboží, tedy potraviny.  

 

Zákaz předjíždění  

 

Z jednání premiéra a ministrů dál vyplynulo, že na některých úsecích dálnic přibude stálý zákaz 

předjíždění pro kamiony. Dosud se předjíždění zakazovalo operativně, zejména v zimě. »My jsme teď 

ve fázi, kdy chceme takovýto režim celoročně,« řekl Hamáček. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má 

spolu s policií vybrat vhodné úseky.  

ŘSD také vyhledá místa pro nová odstavná parkoviště včetně čtyř desítek kontrolních stanovišť. Nyní 

na D1 chybí v jednom směru kolem 250 stání na odpočívadlech a celkově v ČR 1400 míst. Letos by 

mělo vzniknout 241 míst, příští rok 119 míst, v roce 2021 pak 233 míst a následující rok 308 stání. 

»ŘSD intenzivně pracuje na rozšiřování odpočívek a budování nových,« řekl Kremlík. Budování míst 

pro odpočinek podle něj vyjde na sedm miliard korun.  

 

Policie přitvrdí  

 

Podle Babiše by na dálnicích měla být více vidět policie. Hamáček k tomu řekl, že by měla na každém 

dálničním oddělení přibýt jedna hlídka. »Na každém dálničním oddělení je jedna hlídka pro nonstop 

službu a jedna hlídka pro denní režim. Cílem je přidat tam alespoň jednu hlídku pro denní režim,« řekl. 

Navýšení počtu dálničních policistů potvrdil policejní prezident. »Policie ČR skutečně zvýší dohled, 

zejména na vytipovaných  
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dálnicích jako jsou D1, D2 a D5,« uvedl. Přibýt by podle něj měly řádově stovky policistů.  

(Pokračování na str. 2) Kamionům...  

 

(Dokončení ze str. 1) Návrh rozvoje dálničních oddělení, který připravilo ministerstvo vnitra, počítá s 

tím, že do roku 2025 přibude v dálničních odděleních 750 služebních míst. Novinkou by také mělo být 

propojení policejní a celní databáze tak, aby bylo možné vymáhat pokuty od zahraničních řidičů. Podle 

návrhu by jim policie mohla zadržet registrační značku do doby, než pokutu zaplatí.  

 

 

Kamiony nevpustíme, brání se obce 

Lidové noviny  28.8.2019  Rubrika: Domov 

 

PRAHA „Jestli nám do toho přibudou ještě kamiony, bude to totální dopravní kolaps,“ predikuje 

starosta jihomoravské Kuřimi Drago Sukalovský, když hovoří o plánovaném zpoplatnění silnic I. tříd 

mýtem. Právě přes Kuřim vedou dvě už nyní velmi vytížené silnice, od Svitav do Brna a na Tišnov. 

Kuřimská silnice II. třídy číslo 386, vedoucí na Ostrovačice, by se při zavedení mýta zřejmě stala 

ideální objížďkou pro řidiče kamionů, kteří by se zpoplatněným úsekům chtěli vyhnout. Obcí podobně 

dotčených plánovaným rozšířením mýta jsou po republice stovky.  

Tuto problematiku má řešit v červnu ustavená pracovní skupina, ve které se scházejí zástupci 

ministerstva dopravy, Asociace krajů ČR (AKČR) a Svazu měst a obcí ČR (SMOČR). Na stole jsou 

první konkrétní návrhy. Kraje na schůzce konané 15. března přišly s přehledem silnic II. a III. tříd, 

které by mohly sloužit jako levné objížďky pro tranzitní dopravu, čímž by ale tyto komunikace velmi 

utrpěly. LN mají zmíněný dokument k dispozici, grafický přehled všech úseků naleznete v grafice výše.  

Kraje budou chtít v těchto úsecích průjezd kamionům zakázat. „Ředitelství silnic a dálnic musí 

vynaložit veškeré úsilí, aby se na objízdných úsecích instalovaly značky zakazující tranzitní dopravu,“ 

řekla LN šéfka Rady AKČR a karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).  

Materiál hovoří o 103 silničních úsecích, se kterými již řidiči kamionů nemohou do budoucna počítat. 

Celkový počet se zřejmě ještě navýší, protože data zatím nedodaly kraje Pardubický, Zlínský a 

Moravskoslezský. Nepočítá se s Prahou, která spravuje jen necelých třicet kilometrů silnic II. třídy, ani 

s Ústeckým krajem, na jehož území ke zpoplatnění žádného nového úseku I. tříd nedochází. V 

celkovém součtu úseků se zřejmě bude jednat o více než tisíc kilometrů.  

Obce jako právě Kuřim by neuzavřením vytyčených úseků pro kamiony mohly výrazně utrpět. 

„Bohužel tu nemáme obchvat. Takže v nejvytíženějším místě máme průjezd 25 až 26 tisíc aut denně. 

Kdyby do toho přibyly ještě kamiony, byl by to totální kolaps,“ řekl LN kuřimský starosta Sukalovský. 

Obavu mají i další hlavy obcí.  

Starosta jihočeského Nepomuku Jiří Švec řeší prý problémy s tranzitní dopravou už nyní. „Přes nás už 

to objíždějí řidiči normálně. Nechápu, proč tudy musí jezdit kamiony z Pelhřimova, Slovenska i 

Polska,“ uvedl pro LN nepomucký starosta. Kamionová doprava prý u něj ve městě zaznamenala 

obrovský nárůst, ví to díky nainstalovanému průjezdovému radaru.  

 

S navigací až do centra  

 

Výjimkou není ani Liberecký kraj, jehož vedení navrhlo na zákaz tranzitní dopravy tři silnice. Jednou z 

nich je čtrnáctikilometrový úsek silnice II/270, která vede přes Jablonné v Podještědí do Mimoně. 

Řidiči kamionů by se díky ní mohli vyhnout zpoplatněným úsekům vedoucím přes Nový Bor a Českou 

Lípu. „Už teď jsme kamiony zatíženi, za jakoukoliv úlevu bychom byli rádi,“ vypověděl LN starosta 

Jablonného Jiří Rýdl a dodal, že kamiony projíždějí jen sto metrů od náměstí. „Ne zrovna 

disciplinovaní polští řidiči jezdí podle navigací, které ale občas špatně pochopí a skončí u nás na 
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náměstí, kde nám působí škody,“ zoufá si starosta. Uzavření silnice do Mimoně pro vozidla těžší 12 

tun je podle něj nutné, další navýšení tranzitní dopravy by prý bylo neúnosné.  

Obec Jesenice na okraji Prahy se o zákaz dopravy vozů nad 12 tun ve svém katastru snaží 

neúspěšně už roky. „Pokud by se na přilehlou silnici I/3 dalo mýto, pravděpodobně by to kamiony 

začaly objíždět po silnici II/603. Už teď tu máme kvůli kamionům zácpy,“ zhodnotil situaci pro LN 

starosta Jesenice Pavel Smutný.  

Ačkoliv se ale v přehledu ohrožených úseků objevila i silnice II/644 z Mohelnice u Olomouce do 

Městečka Trnávka, tamní starosta Pavel Kuba prý v současnosti problém s tranzitní dopravou 

neregistruje. Obavám starostů dalších obcí prý ale rozumí, zpoplatnění silnic I. třídy navíc podle něj 

nic velkého nepřinese. „Každá restrikce je špatně, dnes to funguje bez problémů. Jako cyklista 

potkávám v tom úseku minimálně kamionů. O zákazu tranzitní dopravy mám pochybnosti, 

zpoplatnění by úplně stačilo,“ myslí si Kuba.  

 

Zvítězí železný zákon trhu  

 

I přes obavy starostů a krajů se ale kamionová přeprava bude řídit železným zákonem nejnižších 

nákladů. „Dopravci se jakožto podnikající subjekty musí chovat tržně. Tedy minimalizovat náklady,“ 

řekl LN Roman Budský, bývalý šéf Besipu a momentálně předseda expertní rady dopravní platformy 

Vize 0. Existují ale podle něj kompromisní varianty. Pro silnice druhé třídy by mohlo být uvažováno o 

povolení jen v případě, že se v dané oblasti nenacházejí vhodné dálnice a ani silnice první třídy,“ řekl 

expert. V materiálu od AKČR se nachází také pár silnic III. tříd. Pro ty bychom se podle Budského 

mohli inspirovat na Slovensku, kde na ně více než dvanáctitunová vozidla nesmějí vůbec.  

Zákazy prý navíc bude nutné přísně kontrolovat, podle Budského by se tento problém vyřešil 

zavedením satelitního systému. Toto řešení už nabídla i společnost CzechToll, která u nás bude do 

roku 2030 provozovat systém elektronického výběru mýta.  

Sdružení automobilových dopravců Česmad podle svého generálního tajemníka Vojtěcha Hromíře 

obavy obcí chápe. „Od počátku ale považujeme rozšíření mýta o skoro 900 kilometrů silnic I. tříd za 

ekonomický omyl. Na mnoha z nich je velmi malý provoz, mýto se nevybere, ale stát i tam musí zajistit 

kontrolu a má další provozní náklady,“ řekl LN Hromíř.  

Igor Sirota z Ústředního automotoklubu (ÚAMK) poukázal navíc na možné dopady zpoplatnění úseků 

„jedniček“ na bezpečnost na silnicích. „I kdyby bezprostředně nedošlo k počtu navýšení dopravních 

nehod, nakonec k nim dojde zprostředkovaně. Na silnicích se totiž objeví díry, výmoly, stržené 

krajnice či bude postupně vyježděné dopravní značení na vozovkách,“ vypočítal pro LN Sirota. 

Připomněl také, že silnice nižších tříd nejsou pro kamionovou dopravu dimenzované. „Efekt kamionů 

na silnicích nižších tříd známe při objížďkách dálničních úseků, většinou to na nich totiž znamená 

kolaps a zničení dotčených silnic. Nelze tedy očekávat nic jiného,“ doplnil mluvčí ÚAMK.  

Ministerstvo dopravy si podle své mluvčí Lenky Rezkové podklady prostudovalo a bude je s členy 

pracovní skupiny rozebírat v září. Místní úpravu si stanovují samy obce s rozšířenou působností, 

přesto by měly podle resortu dopravy své snahy koordinovat.  

 

Jihočeský kraj  

1. III/15512 v úseku křiž. Lišov - křiž. Třeboň  

2. III/15511a v úseku křiž. III/15512 – křiž. III/15511  

3. III/15511 v úseku křiž. III/15511a – I/24  

4. II/154 v úseku křiž. Třeboň – křiž. III/1504  

5. II/153 v úseku křiž. I/24 – I/34  

6. III/1532 v úseku křiž. II/153 – I/34  

7. III/10576 v úseku křiž. I/3 – křiž I/34  
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8. III/0346 v úseku křiž. I/34 – Nekrasín  

9. III/12827 v úseku křiž. I/34 – III/12830  

10. III/12830 v úseku křiž. III/12827 – křiž. I/34  

11. III/14811 v úseku Lásenice – J. Hradec  

12. II/149 v úseku křiž. I/34 – křiž. II/128  

13. II/128 v úseku křiž. II/149 – křiž. I/34  

14. I/29 v úseku Písek – křiž. I/19  

15. II/139 v úseku křiž. I/29 – křiž I/4  

16. III/12113 v úseku křiž. I/4J – křiž. 604  

17. II/604 v úseku křiž. III/12113 – křiž. I/20  

18. III/12246 v úseku křiž. I/20 – křiž. III/12243  

19. III/12243 v úseku křiž. III/12246 – křiž. III/12248  

20. III/12248 v úseku křiž. III/12243 – křiž. III/12233  

21. III/12233 v úseku křiž. III/12248 – křiž. I/20  

22. III/02017 v úseku křiž. I/20 – křiž. II/174  

23. III/1214 v úseku křiž. I/20 – křiž. III/1213  

24. III/1213 v úseku křiž. III/1214 – křiž. III/1211  

25. III/1211 v úseku křiž. III/1213 – křiž. III/1215  

26. III/1215 v úseku křiž. III/1213 – křiž. III/00423  

27. III/00423 v úseku křiž. III/1215 – křiž. I/4  

28. II/175 v úseku Blatná – Mirovice  

 

Královéhradecký kraj  

29. II/327 v úseku křiž. I/11 – křiž. I/35  

30. II/323 v úseku křiž. I/11 – křiž. I/35  

31. II/300 v úseku křiž. II/284 – křiž. I/37  

32. II/501 v úseku křiž. I/16 – křiž. I/14  

 

Kraj Vysočina  

33. II/345 v úseku Golčův Jeníkov – Chotěboř  

34. II/351 v úseku Chotěboř – křiž. s II/353  

35. II/353 v úseku ke křiž. II/602  

36. II/602 v úseku ke křiž. I/38  

 

Středočeský kraj  

37. II/603 v úseku od 0,1 do 23,3 km  

38. II/125 v úseku od 5,8 do 22,5 km  

39. III/12137 v úseku od 0 do 4,7 km  

40. III/1205 v úseku od 0 do 3,1 km  

41. II/108 v úseku od 11,85 do 20 km  

42. III/10816 v úseku od 0 do 1 km  

43. II/125 v úseku od 69,2 do 86,3 km  

44. II/322 v úseku od 0 do 11,85 km  
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45. II/327 v úseku od 0 do 8,75 km  

46. II/338 v úseku od 0,18 do 12,3 km  

47. II/268 v úseku od 0 do 22,05 km  

 

Plzeňský kraj  

48. II/184 v úseku křiž. I/22 Kdyně – st. hr. SRN  

 

49. II/203 v úseku křiž. II/605 Plzeň – křiž. II/180  

50. D 5 exit 100 v úseku Heřmanova Huť – křiž.  

II/605 Benešovice  

51. II/ 191 v úseku křiž. II/230 Nepomuk – křiž.  

I/27 Klatovy  

52. II/187 v úseku křiž. I/20 Nepomuk – křiž. I/22  

53. II/177 v úseku křiž. I/19 – Nové Mitrovice – hr. JK  

54. II/180 v úseku křiž. I/20 – křiž. I/27  

55. II/117 v úseku hr. StřK – křiž. I/19 Spálené Poříčí  

56. II/605 v úseku hr. StřK – křiž. I/26 Ejpovice  

57. II/605 v úseku Křimice – st. hr.  

58. III/19333 v úseku křiž. II/230 – křiž. II/193  

59. II/188 v úseku křiž. I/20 – křiž. I/22 Horažďovice  

60. II/230 v úseku křiž. II/191 Nepomuk – křiž. I/27  

Přeštice  

61. II/193 v úseku křiž. II/203 – křiž. II/203  

 

Olomoucký kraj  

62. II/315 v úseku Zábřeh – Tatenice  

63. II/315 v úseku Zábřeh - Úsov  

64. II/368 v úseku Tatenice – Moravská Třebová  

65. II/644 v úseku Mohelnice – Městečko Trnávka  

66. II/369 v úseku křiž. I/11 – křiž. III/36919  

67. III/36919 v úseku křiž. II/369 – křiž. I/44  

 

Jihomoravský kraj  

68. II/362 v úseku hr. JČK – Rozseč n. Kunš. (I/19)  

69. II/368 v úseku hranice kraje – Letovice (I/43)  

70. II/372 v úseku hranice kraje – Letovice (II/368)  

 

71. II/374 v úseku hr. JČK – Blansko (II/379)  

72. II/376 v úseku Kunštát (I/19) – Bořitov (I/43)  

73. II/379 v úseku Lipůvka (I/43) – Blansko (II/374)  

74. III/37915 v úseku Šebrov (II/379) – Brno (I/42)  

75. III/37917 v úseku Česká (I/43) – Vranov  

(III/37918)  
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76. III/37918 v úseku Lelekovice (III/37917)  

– Brno (I/43)  

77. III/6401 v úseku Česká (I/43) – Brno (III/37918  

– I/43)  

78. II/640 v úseku Brno, úsek I/42 – I/43  

79. II/386 v úseku Kuřim (I/43) – Ostrovačice (D1)  

80. II/385 v úseku Kuřim (I/43) – Česká (III/6401)  

81. III/3846 v úseku Kuřim (II/386) – Brno (II/384)  

82. II/384 v úseku Brno, úsek I/42 – III/3846  

83. II/430 v úseku Brno (III/15283) – Holubice (I/50)  

84. III/15286 v úseku Brno (III/15283) – Šlapanice  

(III/15287)  

85. III/15287, III/4178 v úseku Šlapanice – Prace  

(II/417)  

86. II/380 v úseku Brno (I/41) – Sokolnice (II/418)  

87. II/417 v úseku Tuřany (II/380) – Křenovice  

(II/416)  

88. II/416 v úseku Slavkov u Brna (I/50) – Újezd  

u Brna (II/418)  

89. II/418 v úseku Újezd u Brna (II/416) – Sokolnice  

(II/380)  

 

90. III/4194 v úseku Slavkov u Brna (I/54) – Hrušky  

(II/416)  

 

Liberecký kraj  

91. II/268 v úseku Nový Bor – hranice se SČ kraj  

92. II/262 v úseku Česká Lípa – Zákupy  

93. II/270 v úseku Jablonné v Podještědí - Mimoň  

 

Karlovarský kraj  

94. I/20 v úseku křiž. Jenišov – Toužim  

95. II/210 v úseku Sokolov, křiž. D6 – křiž. II/208  

96. II/208 v úseku Bochov, křižovatka s I/6  

– Vodná  

97. II/226 v úseku hr. KVK – Chyše – Žlutice  

98. II/207 v úseku Toužim, křiž. I/20 – Štědrá,  

křiž. II/193  

99. II/193 v úseku Štědrá – Žlutice  

100. II/205 v úseku křiž. I/6 – Žlutice a v úseku  

Žlutice po křiž. II/226  

101. II/198 v úseku Bochov – Toužim  

102. II/209 v úseku D6 (exit 136) – Loket  
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103. II/194 v úseku D6 (exit 83) – Chyše  

 

Stop nedělním jízdám * Vláda chce legislativně zakázat jízdu kamionů v neděli od půlnoci do 22.00, 

podobně jako je to jinde v Evropě. Teď mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13.00. Kamiony budou 

mít ale nově možnost dokončit jízdu na cílové místo v Česku. Dohodli se na tom včera premiér, ministr 

vnitra, dopravy a policejní prezident. Na některých úsecích dálnic také přibude stálý zákaz předjíždění 

pro kamiony. Ani s jedním opatřením nesouhlasí Sdružení autodopravců Česmad Bohemia.  

 

Foto popis| Navržené komunikace, kde by měla být zakázána tranzitní nákladní doprava Na 

schůzkách zainteresovaných stran (města, obce, policie, ministerstvo dopravy) vznikly seznamy 

krajských a obecních silnic, u nichž připadá v úvahu, že budou od 1. ledna 2020 využívány jako 

objízdné trasy silnic I. tříd nově podléhajících mýtnému. Na komunikacích v navrženém seznamu by 

měla být podle krajů zakázána tranzitní nákladní doprava vozidel s hmotností 12 tun a více. 

Foto popis| Celkový počet komunikací, kam by měly mít kamiony zakázaný vjezd, se zřejmě ještě 

navýší, pravděpodobně na více než tisíc kilometrů. Data zatím nedodaly kraje Pardubický, Zlínský a 

Moravskoslezský. Nepočítá se s Prahou, která spravuje jen necelých třicet kilometrů silnic II. třídy, ani 

s Ústeckým krajem, na jehož území ke zpoplatnění žádného nového úseku I. tříd nedochází. 

 

 

Placené silnice 

ČT 24  27.8.2019  Rubrika: Události, komentáře 

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 

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

Kabinet začal řešit kamiony na silnicích. A co připravuje? Chce legislativně zakázat jejich jízdu v 

neděli od půlnoci do 10 večer, teď samozřejmě mluvím o dálnicích, podobně jako je to jinde v Evropě. 

Teď můžou nákladní auta na dálnice poslední den v týdnu do 13. hodin. Jenže, když nesmí kamiony 

na silnice, jsou odstaveny na parkovištích a ta jsou už dnes přeplněná. Na D1 teď chybí v jednom 

směru kolem 250 stání na odpočívadlech. A celkově v celé České republice 1400 míst. A nechybí 

jenom parkovací místa, dost jich není, ani co se týče samotných řidičů. Podle Sdružení dopravců by 

jich bylo potřeba o 10 tisíc víc. Tento problém má ale celá Evropa. V Unii chybí až 150 tisíc takových 

šoférů. Největší problém hlásí Velká Británie. A ještě jedna potíž, poslední 4 roky klesá český podíl na 

mezinárodní kamionové dopravě. Ta se u nás dostala na úroveň roku 2004, tedy do doby před 

vstupem Česka do Evropské unie. České dovozce nahrazují ti zahraniční, nejčastěji z východu, 

Polska a Ukrajiny. A navíc, obce a města se bojí, co přinese zpoplatnění  

silnic prvních tříd. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

A všechna tato témata se pokusíme rozebrat s mými dalšími hosty, kterými jsou Radka Vladyková, 

výkonná ředitelka Svazu měst a obcí, kterou zdravím na východní Moravu. Dobrý večer. 

 

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí /nestr. za ANO/ 

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

Dobrý večer. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
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-------------------- 

Dále Martin Kolovratník, předseda podvýboru pro dopravu ze sněmovny za hnutí ANO, kterého 

zdravím do východních Čech. Dobrý večer. 

 

Martin KOLOVRATNÍK, předseda podvýboru pro dopravu, Poslanecká sněmovna /ANO/ 

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

Dobrý večer. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

A ve studiu je generální tajemník Sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř. Jsem rád, 

že jste přišel. Dobrý večer. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Dobrý večer. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Tak pojďme k jednotlivým konkrétním bodům. Ministerstvo dopravy připravilo první návrh ohledně 

strategie kamionové dopravy na českých dálnicích, je tam toho hodně, pojďme to tedy probrat 

postupně. Začněme zpoplatněním. Od ledna mají nákladní auta platit nejen za dálnice, ale i za jízdu 

na zhruba tisícovce kilometrů státních silnic. Obce a kraje se obávají, že řidiči budou, tedy řidiči 

kamionů, že budou zpoplatněné úseky objíždět po těch vedlejších silnicích a že to tedy bude, bude 

komplikované. Pane Kolovratníku, proč resort dopravy podle vás neumožnil, aby některé úseky u měst 

zpoplatněny nebyly? 

 

Martin KOLOVRATNÍK, předseda podvýboru pro dopravu, Poslanecká sněmovna /ANO/ 

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

Tak tady bychom museli jít mnohem dále do historie, to souvisí s tendrem na mýtný systém, bylo to 

tehdy politické rozhodnutí té předchozí koalice, kde ve vládě byla, premiérem byl, premiér Sobotka za 

sociální demokracii, hnutí ANO mělo na starost resort dopravy. A tehdy došlo k tomuto politickému 

rozhodnutí, že zadáním toho tendru na mýtný systém bude i rozšíření toho zpoplatnění právě o ten 

zmíněný počet kilometrů silnic první třídy. A logicky, když takto stát soutěžil a vysoutěžil a současně v 

tuto chvíli ministerstvo dopravy nechce ten tendr žádným způsobem ohrozit, tak musí takto 

postupovat. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Paní Vladyková, vy chcete plošně zakázat tranzit nákladních vozů na silnicích, na těch dvojkách a 

trojkách, druhých a třetích tříd, to zní jako celkem drastické řešení, kde je řečeno, že kapacita jedniček 

to zvládne? 

 

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí /nestr. za ANO/ 

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



 

                12 

                

Problém je v tom v současné době, že pokud vytipované určité úseky silnic první třídy, tak 

samozřejmě řidiči kamionů je budou objíždět přes jiné úseky, které nejsou zpoplatněny a 

pravděpodobně i přes silnice druhé a třetí třídy, které na tom mnohdy nejsou vůbec technicky 

připraveny, mnohé jsou ve špatném stavu a města a obce je pak mnohdy také musí platit ze svých 

rozpočtů na to nemají peníze. Rakouský model hovoří o tom, že tam jsou plošně zakázány průjezdy 

kamionů na silnicích druhé a třetí třídy a funguje to. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Pane Kolovratníku, je nutné říci že se bude muset změnit zákon, takže než se tak stane třeba za rok, 

tak budou stejně kamiony hledat cestu po dvojkách, obce budou instalovat stovky dopravních značek. 

Není to trošku typické, něco se spustí dřív než je to vlastně domyšlené, promiňte mi ten výraz, 

doprocesované do konce? 

 

Martin KOLOVRATNÍK, předseda podvýboru pro dopravu, Poslanecká sněmovna /ANO/ 

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

Já musím být upřímný, můj názor na tu problematiku je poněkud odlišný, než postupovali kolegové z 

vlády. A dlouhodobě jsem konzistentní v tom, že to mýto se nemělo rozšiřovat. Bylo zmíněno kolegyní 

Rakousko, rakouský /nesrozumitelné/, který si navíc mýtné odkoupilo od dodavatele a zařizuje si ho, 

provozuje ho sám, zpoplatňuje pouze tu dálniční síť, takový byl i můj názor, že bychom rozšiřovat 

neměli. Ale holt to rozhodnutí politické historicky bylo dáno. A my nyní musíme hledat cestu, jak 

kamionům zabránit v tom objíždění. Zaznamenal jsem i názor, a do jisté míry s ním souhlasím, že ta 

doprava se, promiňte mi to srovnání, je to trochu volný příměr, že se chová jako voda, to znamená 

hledá ten nejmenší odpor, tu nejmenší cestu a samozřejmě někdy řidič může zvažovat nebo 

dopravce, že to je o nákladech, ale selským rozumem, vojky a trojky jsou křivolaké, malé, nevedou 

přímým směrem k cíli, takže myslím si, že to riziko zas až tak vysoké není. Každopádně máme 

dopravní průzkumy, které toto umí seriózně vyhodnotit. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Zeptejme se i tedy pana Hromíře, když tuhle diskusi posloucháte, tak budete se klikatit po dvojkách a 

trojkách, nebo jak to vidíte, tenhle problém? 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Já myslím, že pan Kolovratník to řekl docela přesně, když si porovnáte náklady na ujetý kilometr toho 

kamionu a uvažovanou sazbu na těch zpoplatněných úsecích silnice první třídy, tak si myslím 

nakonec, že nebude tolik těch míst, kde se ten problém objeví. Zároveň ale musím říct, že už... 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Uklidňujete ty obce, že... 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

-------------------- 
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Tím z části, z části si myslím, že by mohly být ty obce klidnější, ale rozumím jejich obavám. A i my 

jako dopravci, tak se umíme podívat do mapy samozřejmě a snažíme se dát ministerstvu dopravu 

nějakou zpětnou vazbu, kde... 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Ty úseky, kde to nejde a kde to jde. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Přesně tak. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Paní Vladyková, jenom poprosím o stručný komentář, jestli tohle je pro vás třeba uklidňující? 

 

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí /nestr. za ANO/ 

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

Není to pro nás uklidňující, protože zůstávají i silnice první třídy, které zůstanou nezpoplatněny a tam 

se obáváme největšího nárůstu dopravy jako objízdných tras. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Pojďme k dalšímu tématu, po zimních kalamitních situacích se hodně mluvilo o plošném zákazu 

předjíždění kamionů na dálnicích. Není to nové téma. Teď to ale spíš vypadá na to, že takové zákazy 

budou platit jen ve vybraných úsecích, kde bývá situace nejhorší, ale plošný zákaz platí třeba už 10 let 

například na Slovensku. Tady začnu naopak, pane Hromíři u vás, už to párkrát bylo ve hře, vždycky 

se vám to podařilo prolobbovat tak, aby to, aby to nevyšlo, teď se trošku tváříte, že ne, ale ono to tak 

opravdu vypadá, protože někdy skutečně, když člověk jede po dálnici, tak, neříkám vždycky, ale někdy 

ta jízda z pozice síly kamionů, a vůbec obecně řidičů velkých vozidel je taková, že si člověk kladu 

otázku, proč to dělají, tak jaký byste měl na to názor, kdyby ten zákon byl? 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Tak asi na začátek musím říct, pane redaktore, že prostě na našich dálnicích se dneska jezdí jinak 

než před 20, před 30, ale i před 10 lety. Ty dálnice nejsou... 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Někdo jezdí slušně, někdo jezdí méně slušně. Já neříkám, že řidiči kamionů jezdí méně slušně, ale 

občas to tak opravdu člověk... 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Teď nemyslím z hlediska chování těch řidičů, ale z hlediska... 
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

To je možná to nejpodstatnější. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Ale z hlediska toho, kolik těch vozidel tam jede. A nebude to jinak ,s tím se musíme smířit. Naše 

dálniční síť bohužel není kapacitní, my nemáme třípruhovou dálnici ani mezi hlavními městy, což je 

Praha a Brno. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Tak občas i u těch třípruhových občas kamiony jezdí v tom prostředím, někdy i v tom levém pruhu, to 

člověk vidí celkem běžně. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

A co se týče toho chování těch jednotlivých řidičů, tak prostě excesy se tam vždycky objeví. Ty excese 

souvisí s tím samozřejmě, jaký mají pocit, že je nad nimi kontrola, to je jedna věc, čili tady samozřejmě 

se dá něco v tomhle směru udělat. A ten plošný zákaz by podle našeho názoru věci nepomohl, 

protože jsou situace, kdy ten kamion, který jede delší dobu za vozidlem podstatně pomalejším, tak 

prostě předjet potřebuje, jde o plynulost dopravy... 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Častokrát ale ten kamion jede za vozidlem, za vozidlem téměř stejně pomalým, jako je on sám a 

výsledkem je pouze výměna kamionu A za kamion B, že první je pak B, druhé A, to vidíme na těch 

dálnicích. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Neomlouvám excesy, neomlouvám excesy. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Pane Kolovratníku, je to politicky neprůchodné nebo bylo to politicky neprůchodné možná i 

dlouhodobě to, že by tahle varianta, myslím toho plošného zákazu, skutečně byla nakonec nastolena? 

 

Martin KOLOVRATNÍK, předseda podvýboru pro dopravu, Poslanecká sněmovna /ANO/ 

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

Tak stručný pohled do historie, já jsem jedním z těch, kteří spolupodepsali ten návrh plošného zákazu 

na konci loňského rok. A vy jste, pane redaktore, ten argument přesně řekl, jel jsem včera tady z 

východních Čech do Prahy po D11, moderní nový úsek dálnice, tady od Hradec Králové - Pardubic po 

Poděbrady a rumunský kamion tam předjíždí rychlost asi tak o 2, o 3 kilometry rozdílnou slovenský 

kamion a ten manévr trvá 1-2 kilometry, a to nechceme. To si myslím, že je špatně. Ale... 



 

                15 

                

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Promiňte, když tady pominu to, že jsem myslel, že jezdíte vlakem, tak pominu to, že jste schválně tam 

tedy řekl, že rumunský, slovenský, abyste si nepohněval české voliče, tak jsem to tak pochopil. 

 

Martin KOLOVRATNÍK, předseda podvýboru pro dopravu, Poslanecká sněmovna /ANO/ 

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

Výjimečně jezdím i autem, není to jen o vlacích, ale zpátky k věci. My jsme s pane Hromířem letos v 

zimě velmi často diskutovali tu problematiku jak spolu, tak přes média. Já jsem mužem kompromisu a 

rozumím tomu odporu dopravců. Myslím si, že ten návrh, který dnes ze strany vládních kolegů padl, je 

dobrý a je kompromisní. On říká, vyberme, vytipujme konkrétně problematické úseky, ilustračně 

typově právě onen u Humpolce na D1, nebo klimaticky složité v horách na D8 a tak dále. Můžeme 

použít například ty proměnlivé značky, a to si myslím, že je cesta, ten kompromis. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Paní Vladyková, jaký je názor Svazu měst a obcí na tuhle problematiku? 

 

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí /nestr. za ANO/ 

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

Je to jednoznačné, pokud to povede ke větší plynulosti provozu na dálnicích, nebodou pak třeba i z 

důvodu předjíždění kamionů časté nehody, nebudou objízdné trasy přes města a obce a budou 

šetřeny jejich silnice. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Je evidentní, že tady se ale s dopravci neshodnete. No, řidiči kamionů musejí také dodržovat 

přestávky a stěžují si, že nemají kde svá auta odstavit. I to chce vláda řešit. Česká dálniční 

odpočívadla teď nabízejí asi 2600 parkovacích stání pro nákladní auta, ale potřeba by jich bylo 

nejméně o 1500 víc. Dovolte mi, pane Kolovratníku, několik archivních titulků z médií. Nedostatek 

odpočívadel pro kamiony, u dálnic chybějí odpočívadla, řidiči kamionů upozorňují na nedostatek 

parkovacích míst, zastavují kde se dá, nedostatek odpočívadel pro kamiony a takhle bych mohl 

pokračovat. Vaše hnutí má ministerstvo dopravy ve své gesci 6 let. Takže kolik odpočívadel se za tu 

dobu postavilo a jaká byla jejich kapacita? 

 

Martin KOLOVRATNÍK, předseda podvýboru pro dopravu, Poslanecká sněmovna /ANO/ 

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

Tak a teď přiznám, že jste mě zaskočil, neznám... 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

To jsem nechtěl. 

 

Martin KOLOVRATNÍK, předseda podvýboru pro dopravu, Poslanecká sněmovna /ANO/ 

-------------------- 
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A nemám problém toto přiznat. Neznám to číslo. Nevím, kolik jich bylo za tu dobu za těch posledních 

5 nebo 6 let postaveno. A přiznávám, tohle je dluh, tohle zkrátka je dluh a problém, který dlužíme těm 

řidičům, my jsem zákon několikrát upravovali, pamatuji si, někdy v roce 2014 jsme zaváděli povinnost 

odstranit například sníh a led, tu námrazu z koreb kamionů a nejsou stále místa, jak, kde tuto 

námrazu lze odstraňovat. Já vycházím z toho a chci se dívat dopředu. Klegové z vlády i z ŘSD dnes 

slíbili, že ta výstavba zintenzivní, jen letos by to mělo být něco kolem 200, příští rok přes 100, kolem 

140 míst. A dále 200, 300 míst každý rok. Takže věřím, že ten dluh doženeme, ale tady, já to mohu 

komentovat pouze z pozice legislativce, poslance, který se věnuje zákonům, tady si myslím, že je to 

velký dluh exekutivy a ŘSD směrem k řidičům. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Věříte tomu, pane Hromíři, že tohle množství odpočívadel, za a) bude postaveno a za b) že bude 

alespoň třeba částečně, dostačující? 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Tak já musím ocenit, že po několika letech příprav se ŘSD podařilo zahájit, jak bych rád věřil, trend, 

kdy skutečně každý rok zprovozní nějaký množství odpočívek. My jsme ŘSD na to upozorňovali už 

před 15 lety, před 15 lety, tehdy jsme spočítali, že chybí těch míst 2500, ale měli jsme trošičku jinou 

metodiku, teď skutečně chybí zhruba těch 1500. Není to problém ale jenom České republiky, v Evropě 

jakási úvaha, že je potřeba 400 tisíc takových míst, a je jich k dispozici jenom 300 tisíc. A když se 

podíváme na ta naše čísla, tak je vidět, že ta situace u nás je o něco horší než jakýsi evropský 

průměr. Takže já věřím tomu, že ŘSD začalo. A věřím tomu, že se ta situace bude zlepšovat. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Paní Vladyková, jaký vy máte názor na ta parkovací místa, ptám se proto, že parkování kamionů 

hlavně přes noc či přes víkend se mnohá města brání, na svém území zakazují stání automobilů 

značkami, vykazují je na okraj, namátkou Strakonice, Rokycany, Turnov. 

 

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí /nestr. za ANO/ 

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

Samozřejmě my jsme úplně nejradši a podpoříme řešen tomu, abychom udrželi kamiony na dálnicích, 

aby si sjely na dálnici, nezajížděly nám do obcí a nestály nám ani na kraji těch obcí, není to příjemné 

jak pro řidiče, tak pro občany, mnohdy pak dělají překážky v provozu. a samozřejmě cílem je udržet 

kamiony na silnicích, které jsou pro ně určeny, to znamená na dálnicích. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Na druhou stranu, co byste poradila řidiči kamionu, který má před sebou povinnou zastávku, zrovna 

překročil hranice Česka, co má dělat, protože takový řidič jistě není parazit, platí mýto. 

 

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí /nestr. za ANO/ 

-------------------- 
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Samozřejmě je to kompletní systém. Musíme si říct, že bohužel za těch 20 let, tak jak říkali i páni 

kolegové, se mnohé v těch odpočívkách neudělalo, spíš se zavíraly, než že se otevíraly. A pak na to 

doplácí všichni. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

A ještě jedno téma. Návrh na omezení jízdy kamionů po dálnicích o víkend. Zatímco teď nesmějí 

náklaďáky vyjet v neděli od jedné hodiny odpoledne až do desáté večerní, vláda navrhuje, aby to 

platilo už od sobotní půlnoci. Co tomu říkají dopravci? 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Tak dopravci tomu říkají, že to je návrh, který v podstatě nic neřeší. My jsme se setkali s jediným... 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Spíš, spíš mně řekněte, jak moc by vám to třeba komplikovalo situaci, pokud jste proti tomu? 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

To vám, to vám samozřejmě říci můžu. Dopravu v podstatě neřídí manažer vlastní dopravní firmy, ale 

zákazník. Zákazník si objednává zboží. Ty kamiony, které dělají problém policii na Rozvadově, na 

Kateřině, na výjezdu z republiky, což je v podstatě asi jediný důvod pro iniciaci tohoto návrhu, tak tam 

budou stejně čekat, protože to jsou kamiony, které musí vykládat v Německu někdy v pondělí 

dopoledne a podobně. A rozdíl bude pouze ten, že ty kamiony tam nepřijdou v neděli dopoledne, 

mimochodem ten provoz kamionů v neděli dopoledne není velký, to je vidět ze statistik mýta, ale 

přijedou tam už v sobotu. A druhý rozdíl je ten, že už to nebudou kamiony... 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Že budou čekat... 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

A budou na tom parkovišti stejně čekat, takže stejně ten problém s parkovištěm to nevyřeší. A druhý, 

druhý důsledek bude ten, že to už nebudou moravské kamiony, kolegů z Ostravy, kolegů z dalších 

částí Moravy, ale budou to kamiony rumunské, bulharské, protože ten řidič bulharské kamionu zatím 

ještě... 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Promiňte, už se kdysi báli polských instalatérů, tak se začínám pomalu "bát" rumunských řidičů 

kamionů, tedy nic proti rumunským řidičům kamionů, ale to používáte i vy, pan Kolovratník. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

-------------------- 
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Já si tak, říkejme zahraniční s levnějšími náklady. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Děkuju za větší korektnost, ano. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Ale já myslím, že asi ty čísla, vy jste tady uváděl i sám, že jsme se dostali ve výkonech kamionové 

dopravy pod čísla ze vstupu do Unie, a to je přesně to, kde ztrácíme. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Pane poslanče Kolovratníku, ten argument, že kamiony budou muset vyjíždět na cestu už v sobotu, 

pak stejně budou stát na parkovišti. Jak se k němu stavíte, zní celkem logicky? 

 

Martin KOLOVRATNÍK, předseda podvýboru pro dopravu, Poslanecká sněmovna /ANO/ 

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

Já myslím, že ten argument nehrozí, že tak špatné to nebude. Nebyl jsem osobně u té debaty kolegů 

z ministerstev nebo ministrů vnitra a dopravy, ale z podkladů, které mám, tak tady to bylo iniciováno 

ministerstvem vnitra, bylo několik variant tedy, varianta jaksi nulová, která nechá to současné 

omezení. a pak další varianta, pro kterou se kolegové rozhodli. A mně to docela smysl dává, protože o 

čem to je, proč se to zavádí, není to nějaká nesmyslná regulace, ale je to o bezpečnosti dopravy, o 

lidských životech, je to těch intenzitách, které jsou poměrně vysoké, třeba právě v neděli v 

odpoledních časech, kdy se vrací i ti sváteční, víkendoví řidiči, kteří nejsou tak zkušeností, takže 

pokud se na to podíváme z pohledu bezpečnosti a plynulosti toho provozu v těch špičkách, myslím si, 

že to má smysl. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

To jsem v podstatě tenhle argument jsem nepochopil teďlko, pane poslanče, protože v nedělním 

odpoledni už ten zákaz existuje. Takže my se bavíme o zákazu o nedělním dopoledni a já tvrdím, a 

mám to podloženo statistikami z mýta, že v neděli dopoledne těch kamionů jezdí minimum, takže tam 

to o bezpečnosti není. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Paní Vladyková, poslední otázka tedy na vás, považovaly by města a obce, kdyby kamiony měly 

rozšířenější ten zákaz za zvýšení bezpečnosti svých občanů, když to takhle zkusím zjednodušit? 

 

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí /nestr. za ANO/ 

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

Pokud by to bylo o tom, že se zvýší bezpečnost na dálnicích, tak samozřejmě podporujeme všechno k 

tomu, ale je to zase trošku nesystémové, oni nemají kde čekat, budou stát ve městech a obcích nebo 

na jejich krajích, my bychom uvítali spíše nějaká celková komplexní řešení tranzitní dopravy přes 
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Českou republiku. Já si ani neumím představit v tuto chvíli vymahatelnost těch pokut, protože máme 

velmi malou vymahatelnost pokut vůči zahraničním řidičům, takže je ten problém velmi široký. 

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

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

Nepochybně a nepochybně o něm i určitě v Událostech, komentářích budeme ještě mluvit. Dámo a 

pánové, děkuji vám za účast v dnešních Událostech, komentářích. Na shledanou. 

 

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí /nestr. za ANO/ 

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

Na shledanou. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA 

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

Hezký večer. 

 

Martin KOLOVRATNÍK, předseda podvýboru pro dopravu, Poslanecká sněmovna /ANO/ 

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

Děkuji pěkně, hezký večer. 

 

 

 

Revoluce na silnicích: celoroční zákaz předjíždění pro kamiony 

Prima  27.8.2019  Rubrika: Velké zprávy 

 

Eva PERKAUSOVÁ, moderátorka 

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

Čeká nás revoluce na českých silnicích. Rozšíření nedělního zákazu jízdy pro kamiony nebo pevně 

daná místa, kde nebudou smět předjíždět. Právě tyto změny by chtěl zavést premiér Andrej Babiš, 

šéfové resortů vnitra a dopravy a policejní prezidium. Vnitro pod vedením Jana Hamáčka také 

připravuje bič na zahraniční řidiče. Pokud mají vroubek u Celní správy a zastaví je policie, bude jim 

hrozit i odejmutí registrační značky a zákaz pokračovat v jízdě. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

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

České silnice si možná ještě o pár hodin týdně oddechnou od kamionů. Politici by totiž rádi prodloužili 

nedělní zákaz jízdy. Inspirace přišla ze sousedních států, například Slovenska nebo Německa. Ze 

současného zákazu, který platí od jedné hodiny odpoledne do 10 večer, by se mohlo omezení 

protáhnout, a to až od půlnoci. 

 

Andrej BABIŠ, předseda vlády /ANO/ 

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

Dále by byl umožněn dojezd těch kamionů v rámci České republiky nebo do bydliště teda, konec tý 

přepravy. 
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Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

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

Autodopravci si myslí, že návrh nic pozitivního nepřinese. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník sdružení dopravců ČESMAD 

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

Vždycky po takovémto zastavení, tak když se ty kamiony rozjíždějí, tak dojde ještě k většímu 

zahuštění silničního provozu. Takže tohle opatření by bylo zcela kontraproduktivní. 

 

řidič kamionu 

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

V neděli máme většinou odpočinek. 

 

řidič kamionu 

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

Tak ať to rozšíří, že jo. Nebo zakážou, mně to je jedno. Já už to těch 5 let vydržím. 

 

řidič kamionu 

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

Za mě to není normální. 

 

Vladimír KREMLÍK, ministr dopravy /za ANO/ 

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

Vedle toho, že jsme projednali i rozšíření zákazu jízdy kamionů v neděli, tak samozřejmě ruku v ruce 

s tím já potřebuji, aby Ministerstvo dopravy, respektive Ředitelství silnic a dálnic rozšiřovalo práci na 

odpočívkách. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

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

Odpočinkových míst pro kamiony prý v Česku chybí zhruba 1500, a tak se nyní ve velkém opravují 

nebo nově staví. Jen letos by jich mělo vyrůst přes 200. Příští rok skoro 120 a v roce 2021 bezmála 

600. Celkově se počítá do roku 2033 s investicí 7 miliard. 

 

Andrej BABIŠ, předseda vlády /ANO/ 

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

Potřebujeme na D1 velké kontrolní stanoviště vlastně před tím nájezdem, kde skutečně by mohla 

policie i Celní správa dostatečně kontrolovat. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

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

Kromě Prahy se s vybudováním většího kontrolního stanoviště počítá také u Humpolce a další 

novinkou by měl být neměnný zákaz předjíždění pro kamiony na vybraných úsecích dálnic. 
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Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník sdružení dopravců ČESMAD 

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

Samozřejmě by bylo lepší, kdyby to bylo v místech třeba, kde dochází k nějakým zimním problémům, 

a také by bylo dobře, kdyby to omezení bylo dynamické, to znamená, kdyby se ty značky vlastně 

objevovaly jenom tehdy, když ty problémy skutečně nastávají. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

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

Jenže plán je takový, že by na vybraných úsecích dálnic mělo být omezení pro předjíždění pro 

kamiony celoroční. 

 

řidička 

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

Ježíšmarjá, to by bylo úplně fantastický. 

 

řidič 

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

No, je to dobře, kdyby už to bylo, tak je pozdě. 

 

řidič 

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

To předjíždění, si myslím, že to je to nejmenší asi. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

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

Spojit by se také měla databáze Celní správy a dopravní policie, a to kvůli vymáhání pokut. 

 

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra /ČSSD/ 

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

Policista v situaci, kdy zastaví to vozidlo, tak si bude moci zkontrolovat, zda ten řidič nedluží nějaké 

prostředky za pokuty, které dostal, a chceme i změnu legislativy až k tomu, že pokud na místě tu 

pokutu neuhradí, ten dluh neuhradí, tak mu bude odejmuta registrační značka z vozidla a nebude 

moci pokračovat v jízdě. 

 

Pavlína KOSOVÁ, redaktorka 

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

Nová pravidla by se mohla týkat také úseků dlouhodobého dopravního omezení. Zatímco dnes 

kamiony nesmí předjíždět už 3 km před ním, nově se uvažuje o tom, že by měly zákaz i 3 km za 

omezením. Pavlína Kosová, televize Prima. 
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Iveta VÍTOVÁ, moderátorka 

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

Zákaz jízdy kamionů v neděli nebo další místa, kde nebudou smět předjíždět. 

 

Petr SUCHOŇ, moderátor 

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

Taková omezení chce pro dopravce zavést vláda. 

 

Iveta VÍTOVÁ, moderátorka 

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

Na oplátku by pro kamiony mělo přibýt více odstavných ploch. 

 

Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka 

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

Takto to vypadalo v neděli na dálnici D1. Auta vracející se z víkendu stojí mezi kamiony. 

 

oznámení 

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

Zákaz jízdy v neděli. 

 

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/ 

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

Jsme vlastně jediná země, která má povoleno jízdu kamionu v neděli do 13 hodin. 

 

Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka 

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

Vláda chce proto zákaz posunout až do 22 hodin. 

 

řidič 

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

Bude to určitě problém pro firmy, které potřebují dodat své zboží v neděli. 

 

Vojtěch HROMÍŘ, generální tajemník sdružení dopravců ČESMAD 

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

Když tu neděli ještě více jakoby omezíme, tak potom v pondělí ráno se objeví těch kamionů v provozu 

mnohem víc. 

 

oznámení 

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

Zákaz předjíždění. 
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Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka 

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

Vedle sebe pomalu jedoucí kamiony jsou další specialitou dálnic, bez které by se většina ostatních 

řidičů ráda obešla. 

 

řidič 

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

Nejhorší, když se začnou kamiony předjíždět. 

 

osoba 

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

Někdy bych vraždil. 

 

Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka 

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

Úseky, ve kterých bude předjíždění zakázáno, se mají rozšířit, hlavně tam, kde pomalu jedoucí 

kamiony výrazně brzdí dopravu. Jejich řidiči ale namítají, že se pak jejich rychlost bude muset řídit tím 

nejpomalejším. 

 

řidič kamionu 

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

Když někdo pojede 60 nebo něco a potom my musíme taky potom, jo? 

 

Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka 

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

Z části dnešního jednání ministrů ale přece jen provozovatelé kamionové dopravy radost mají. 

 

oznámení 

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

Více odpočívadel. 

 

řidič kamionu 

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

Večer tady zaparkovat, to chce opravdu hodně, hodně velký štěstí. 

 

Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka 

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

Momentálně prý kolem českých dálnic chybí zhruba 1400 takových míst. 

 

Vladimír KREMLÍK, ministr dopravy /za ANO/ 

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

V roce 2019 přibude přibližně 241 stání pro nákladní vozidla. 
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oznámení 

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

Pokuty za přestupky. 

 

Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka 

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

Novinkou by také mělo být propojení policejní a celní databáze tak, aby bylo možné vymáhat pokuty 

od zahraničních řidičů. Ti je totiž často nezaplatí. Když pak hlídka takového řidiče znovu zkontroluje, 

bude mít problém. 

 

Jan HAMÁČEK, ministr vnitra /ČSSD/ 

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

Pokud na místě tu pokutu neuhradí, nebude moci pokračovat v jízdě. 

 

Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka 

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

Na řidiče kamionu má také dohlížet víc policistů. Simona Šimková, televize Nova. 


