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PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV 

 

Zbytečný návrh, když stačí značky 

Svět motorů  21.1.2019  Rubrika: Kauza  

 

Běžní motoristé většinou souhlasí s plošným zákazem předjíždění ze strany kamionů. Jenže si 

neuvědomují, že se ukvapený legislativní návrh dotkne i jich. A líbit se jim to nebude!  

 

Zákaz jízdy kamionů v levém dálničním pruhu není nic nového. O plošném nařízení se hovoří 

pokaždé, když se stane hromadná nehoda na dálnici. Jako v půlce prosince na D1, kde se následky 

kvůli protahované rekonstrukci obtížně odstraňovaly.  

Skupina poslanců ANO, ČSSD a KSČM proto jen čtyři dny po události oprášila starší návrh zákazu 

vjíždění do levého pruhu pro všechna auta nad 3,5 tuny nebo 7 metrů ve všední dny od 6 do 22 hodin. 

Týká se tedy třeba i autobusů a osobních aut s přívěsem, což vzbudilo v posledních dnech velké 

diskuse.  

 

Bude někdo postihovat?  

 

Jako řidičům osobních a dodávkových aut se nám také nelíbí trávit kilometry za kamiony, které se 

předjíždějí s rozdílem jediného kilometru v hodině. Jenže na tohle už legislativa dávno myslí – řidič 

nákladního automobilu nad 3,5 t soupravy nad 7 m nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí 

nemá dostatečnou rychlost. Takže by tím omezil ostatní svou výrazně nižší rychlostí. Posouzení 

ovšem ponechává na řidiči vozidla. Je to tedy subjektivní a v praxi to policie nepostihuje. To je pointa!  

Odsud u ž je jen krůček k nápadům na úplný zákaz předjíždění. Je ovšem ukvapený a nedotažený. 

Neřeší situaci na D1, která stála kvůli úzké uličce v opravovaném úseku pro silničáře a složky IZS.  

Jen odklání pozornost jinam. V minulosti nebyl nápadu nakloněn ani ministr dopravy Dan Ťok. Teď 

na něj ale přistoupil. Podle kritiků z jednoduchého důvodu – hodilo se mu to do krámu, aby odstínil 

vlastní neschopnost při zimní rekonstrukci. I vláda zaujala neutrální stanovisko a podle Andreje Babiše 

je potřeba ještě o návrhu jednat.  

Zatímco běžní motoristé myšlenku pochvalují, od zainteresovaných zaznívá jen kritika. Hospodářská 

komora se nechala slyšet, že jde jen o neuvážený marketingový krok. Nejvíc pochopitelně křičí 

profesní komora autodopravců. „Místo návrhu řešení se kamionoví dopravci dočkali pouze výhrůžek, 

že za své peníze také mohou dostat jen polovinu toho co dosud,“ zlobí se mluvčí sdružení Česmad 

Martin Felix.  

 

Zcela zbytečný návrh  

 

Se svou se teď přidaly i autoškoly, které vidí problém v legislativním zmatku celého návrhu. „Podle 

našeho názoru je ukvapený, nekoncepční a skýtá celou řadu problémů. Doporučujeme jít cestou 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích beze změny zákona,“ upozorňuje předseda 

Asociace autoškol a advokát Ondřej Horázný.  

Místo vymýšlení nových návrhů by podle něho stačilo jen lépe využívat současných možností místní 

úpravy – osadit dálnice značkou IP 21 „Omezení v jízdním pruhu“ s vyobrazením dopravní značky B4 

„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“.  

Jenže to by stálo peníze a nějakou dobu trvalo. Zatímco debaty kolem zákazu předjíždění kamionů 

odclonily debatu od skutečné příčiny zkolabované D1.  
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Zastánci návrhu ukazují na Slovensko, kde to od roku 2009 prý dobře funguje – jenže už zapomínají 

na fakt, že tam platí plošný zákaz 24 hodin denně včetně svátků a víkendů, kdy je provoz minimální a 

kamiony by nikomu nebránily. Navíc je Česká republika tranzitní zemí s mnohem hustší kamionovou 

dopravou – až 50 000 tiráků denně, z toho 60 % cizinců. Situace se proto očekává závažnější.  

Podobný zákaz platí i v Belgii. Jenže pouze na dvouproudých dálnicích. Zato na hojných tříproudých 

úsecích už se kamiony předjíždět smí. V Německu to řeší místní úpravou pomocí zákazové značky B 

22a „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ s dodatkovou tabulkou například 6-22 h. Ale zase 

nešetří třemi pruhy. A kolem velkých měst jsou i tak denní realitou štrúdly stojících kamionů napravo.  

 

Zpackané znění  

 

Asociace autoškol poukazuje hlavně na faktické chyby v návrhu. Zákon například vůbec nezná pojem 

„levý krajní pruh určený pro předjíždění“, o kterém se hovoří. Zapomnělo se i na výjimky, což by 

přinášelo potíže při objíždění překážky nebo například porouchaného vozidla.  

V praxi by to podle kritiků znamenalo souvislé kolony pomalu jedoucích kamionů v pravém pruhu, 

které by narůstaly do obludných rozměrů. „Bude to v řidičích osobních aut způsobovat agresivitu a k 

ničemu dobrému to nepovede,“ soudí dopravní odborník Roman Budský z Platformy Vize nula. Podle 

advokáta Ondřeje Horázného z Asociace autoškol to způsobí celou řadu nebezpečných situací, které 

by jinak nenastaly.  

Zkrátka a dobře je dobrý úmysl zabitý zpackaným návrhem. A hlavně zbytečným, dá se to řešit už 

dnes místní úpravou cedulemi, nebo dokonce moderně proměnným značením. A základem je právo 

skutečně na silnici vymáhat!  

 

 

Zákaz kamiónů v levém pruhu? 

Deník  21.1.2019  Rubrika: Černá a bílá  

 

Předjíždějící se náklaďáky na dálnici zdržují provoz a v zimě způsobují mnohahodinové zácpy. 

JSME ROZDĚLENI. POŘÁD SE HLEDÁME. O mnohá témata se hádáme do krve. Spory jsou 

užitečné, pokud vedou k řešení. K řešení nevedou, když se místo důvodů užívá demagogie. Deník 

chce hrát vždycky fér a pro vás. Proto na této straně přinášíme 

shrnutí argumentů obou stran sporů, které nenechávají nikoho lhostejným. Hledáme nezaujatě, na 

základě poctivé analýzy. Prosím, vyberte si. Budeme rádi, když nám své důvody napíšete na e-

mailovou adresu názory@denik.cz. 

 

Zabrání to kalamitám 

 

ANO Když se řidiči těžkých náklaďáků předjíždějí na kluzké vozovce, jakákoli chyba znamená, že 

zablokují oba pruhy. Stejně to dopadne, když jim kola v kopci začnou prokluzovat. Dálnice je pak 

neprůjezdná i pro řidiče osobních aut. V zimě to pro ně není jen zbytečná ztráta času ale i hodiny 

skutečného utrpení. 

NE Pokud není silnice v zimě dobře udržovaná mohou nákladní auta sklouznout tak, že stejně 

zablokují oba pruhy. Úvahy o plošném zákazu předjíždění jsou přehnanou reakcí na jednu kalamitu, 

kterou nezavinili ani řidiči, ani cestáři. Mohla za ni neschopnost ministerstva dopravy, které 

nedokázalo dokončit opravy v plánovaném čase. 

 

Zákaz kamióny nezdrží 
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ANO Každý řidič osobáku to zná. Náklaďák jedoucí osmdesát jedna kilometrů za hodinu nasadí k 

předjíždění toho, který jede sedmdesát devět. Řidiči osobních automobilů musí ze sto třicítky bleskem 

brzdit. Předjíždění může trvat dlouhé minuty. Je to nebezpečné a zbytečné. Řidiči kamionů stejně 

nesmějí jezdit přes osmdesát, zdrží se nanejvýš o pár minut. 

NE V pravém pruhu na dálnicích jezdí daleko pomalejší vozidla: nadměrné náklady či starší vozidla se 

slabými motory. Za nimi se vytvoří kolona vlekoucí se třeba padesátkou. Zablokuje nájezdy i pro řidiče 

osobních automobilů. Přepravcům vzniknou škody nejen kvůli zpoždění, ale i kvůli nadměrnému 

opotřebení motorů. 

 

Bude to horší a horší 

 

ANO České dálnice a silnice, zejména D1, jsou přetížené už jména teď. Přitom počet osobních 

automobilů a přeprava zboží pořád roste. Představa, že se tempo výstavby tříproudových dálnic 

výrazně zrychlí, je utopická stejně jako ta, že zima nebude. Pokud nezakážeme kamiónům 

předjíždění, bude situace brzy zoufalá. Kalamity budou na denním pořádku, provoz bude 

nebezpečnější a nebezpečnější. 

NE Je několik kopcovitých úseků, kde je skutečně nevhodné, aby se kamióny předjížděly. Tam stačí 

umístit dopravní značky. 

Jinak stačí, aby policie konala svou práci. Už dnes platí pravidlo, že vozidlo těžší než tři a půl tuny a 

delší než sedm metrů nesmí při předjíždění omezit plynulost provozu. 

Důsledné udělování pokut za takové chování by vše vyřešilo. 

 

Proti je jen lobby přepravců 

 

ANO Silná lobby přepravců se ohání tím, že platí za průjezd po Česku vysoké mýto a má tedy právo 

používat silnice, jak se řidičům zlíbí. 

Vymýšlí si nepodstatné argumenty proti zákazu, jen aby vytvořila tlak na státní úřady a zákonodárce. 

Ve skutečnosti však hájí pouze své vlastní zájmy a nebere ohled na ostatní řidiče. 

NE Argumenty, že plošný zákaz předjíždění sice vyřeší některé problémy, ale jiné přinese, mají smysl. 

Nekonečná pomalá kolona v levém pruhu není nic žádoucího. Skutečná potíž je jinde. 

Spočívá v nedostatečné zimní údržbě silnic, zejména pak v pomalém tempu jejich výstavby. Na to by 

se stát měl soustředit, ne na zbytečné zákazy. 

 

 

Stanjura: Zpoplatnění D1 musí vláda zrušit 

Právo  21.1.2019 Rubrika: Zpravodajství 

 

Vyjmout osobní auta, jedoucí po modernizované dálnici D1, z povinnosti mít dálniční známku, se už 

snaží prosadit nejen lidovci, ale i občanští demokraté. Jak včera v Partii TV Prima zdůraznil předseda 

poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, není kvůli tomu třeba měnit zákon, ale stačí rozhodnutí 

vlády.  

„Stát může exekutivně rozhodnout, že od 20. do 180. kilometru D1, tedy mezi Mirošovicemi a 

Kývalkou, kde se takřka denně tvoří dlouhé kolony, může být průjezd bez dálničních známek. To mi 

přijde jako správná kompenzace za strasti, které tam lidi provázejí. Řidiči by to jistě ocenili a budeme i 

o tom v úterý debatovat na schůzi Sněmovny,“ uvedl Stanjura.  
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ODS a lidovci také navrhují, aby pro rok 2020, kdy modernizace na D1 bude ještě probíhat a opravy 

čekají i další dálnice, dálniční známky zlevnily. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) však včera označil 

tyto návrhy za populistické. „Rozumím tomu, že řidiče stresují kolony. Kdybychom však D1 

nemodernizovali, nedalo by se po ní už brzy vůbec jezdit, protože tato nejstarší dálnice je za hranicí 

své životnosti,“ konstatoval Ťok.  

Stanjura v té souvislosti připomněl, že tempo modernizace je neuvěřitelně pomalé.  

 

Ťok se necítí být ohrožen  

 

„V roce 2013 jsem ve funkci ministra dopravy modernizaci D1 zahajoval a Ředitelství silnic a dálnic 

(ŘSD) mne tehdy ujišťovalo, že celá bude dokončena za šest stavebních sezón, tedy v roce 2019. 

Dnes je z těch 160kilometrů hotova jen na devadesáti. Protáhne se to tedy minimálně do roku 2022,“ 

vytýkal dnešnímu vedení ministerstva dopravy Stanjura.  

Nejen pravicová opozice, ale i ČSSD a komunisté působení Ťoka už dlouho kritizují. Požadavky na 

jeho odvolání ještě zesílily po prosincové kalamitě na D1. Jak ale Ťok včera řekl, přes tento tlak se na 

svém postu necítí ohrožen.  

„V médiích i na sociálních sítích to za D1 schytávám, jsou tam i vtipy na mou osobu, některým se i 

zasměju. Že by mi ale na ulici někdo nadával, to ne. Cítím spíše od lidí podporu,“ uvedl Ťok. Opřít se 

Ťok může o premiéra Andreje Babiše (ANO), který naopak jeho působení na ministerstvu dopravy 

oceňuje a kauzu D1 považuje spíše za problém ŘSD. O problémech dálniční výstavby a modernizaci 

D1 se včera hovořilo i v diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce.  

Předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO) vyslovil názor, že na D1 je 

třeba zavést polovojenský režim. „Zákon už dnes umožňuje přijmout vůči dodavatelským firmám, které 

modernizaci úseků D1 zpožďují, tvrdá opatření. K tomu ale není ze strany ŘSD odvaha,“ řekl.  

Poslanec Jan Birke (ČSSD) považuje za hlavní problém dálniční výstavby v ČR neuvěřitelně dlouhou 

přípravu staveb. „V Česku to v průměru trvá třináct let a jsme tak v tom na 150. místě ve světě, na 

úrovni Nigerie a Čadu. Na vině je špatná legislativa, která se musí konečně změnit,“ zdůraznil.  

Od úterního jednání o D1 ve Sněmovně si účastníci včerejší debaty moc neslibují. „Bude to zřejmě jen 

přehlídka ztraceného času,“ domnívá se Birke. Kolovratník doufá, že Ťok řekne, v čem potřebuje od 

Sněmovny pomoci, aby se legislativa zlepšila. A místopředseda sněmovního hospodářského výboru 

Marian Jurečka (KDU-ČSL) rovnou prohlásil: „Pokud nám Ťok nebude schopen představit 

konstruktivní návrhy, měl by odstoupit.“ 

 

 

Lidé kritizují nepořádek po kamionech 

Mladá fronta DNES  21.1.2019  Rubrika: Severní Čechy  

 

ÚSTÍ NAD LABEM Injekční jehly, zablokované výjezdy z firem, poničené dopravní značky a odpadky 

ztrpčují život lidem pracujícím ve firmách v průmyslové zóně v ústeckých Předlicích. Nepořádek zde 

zůstává po řidičích kamionů především z Balkánu, kteří využívají parkoviště u průmyslové zóny a 

přilehlé okolí k povinnému odpočinku. Lokalita je totiž blízko sjezdu z dálnice D8. Místním 

společnostem už došla trpělivost a začaly situaci řešit s magistrátem, k setkání došlo minulý týden. 

„Poslední kapkou byla nedávná těžká nehoda osobního auta, které smetl kamion. Jezdí sem hlavně 

ty z Balkánu a stojí i na přechodech pro chodce, ve výjezdech z firem a v nepřehledných místech a 

jezdí rychle. Ve zdejších firmách pracuje tisíc lidí a musíme je chránit. Nejen že je někdo může přejet, 

ale mohou se píchnout o injekční stříkačky, které tu není problém najít,“ upozornil Jan Sláma, 

předseda představenstva místní dopravní společnosti NYYLO a iniciátor setkání s radnicí. 
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Kamiony se značkami z Rumunska, Srbska, Makedonie a Bulharska v Předlicích stojí kvůli 

vyžadovaným přestávkám přes noc, o víkendech a často zde tráví povinné třídenní pauzy. V Německu 

totiž od června policie od řidičů kamionů vyžaduje účtenku z hotelu, kde strávili pauzu, i potvrzení, že 

stáli na parkovišti pro kamiony. „To tito řidiči odmítají platit a problém se přesouvá k nám. Na 

parkoviště, kde k tomu nejsou žádné podmínky. Nejsou zde toalety, umývárna, občerstvení. Pouze 

služby prostitutek,“ popsal Sláma s tím, že řidiči pak na toaletu chodí, kam se dá. „A o kus dál zase 

vaří a všude se kupí odpadky. Vypadá to tu hrozně,“ dodal Sláma. 

Podle primátora Petra Nedvědického (ANO) se město situací zabývá už delší dobu. „Pohyb hlídek 

strážníků se zde zdvojnásobil, jsou vybaveni terminálem na platbu pokut kartou,“ sdělil Nedvědický. 

Kompetence strážníků vůči řidičům kamionů jsou ale omezené, město tak chce jednat, aby na 

porušování zákonů upozorňovali státní policii. „Pytle na odpadky ve stojanech nahradíme kovovými 

kontejnery, ale jak to bude s mobilními WC, nechci zatím slibovat,“ uvedl Petr Nedvědický. 

Podle Slámy by město mělo situaci řešit i s Ředitelstvím silnic a dálnic. „To totiž tvrdí, že je to 

parkoviště pro kamiony, protože v okolí žádné není. Policie by tu měla být často a za špatné 

parkování rozdávat pokuty. Kamioňáci si mezi sebou řeknou, že už to tady není tak jednoduché,“ řekl 

Sláma. 

 

 

Bodový systém se změní, slíbil opět Ťok 

Lidové noviny  21.1.2019  Rubrika: Domov  

 

PRAHA Ministerstvo dopravy předloží na začátku února do meziresortního připomínkového řízení 

návrh na změny v bodovém systému, který slouží k postihu řidičů za přestupky. V televizi Prima to řekl 

ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ze současných pěti kategorií výše bodů mají zůstat nově jen dvě 

– čtyři a šest bodů, u některých menších prohřešků se body už ukládat nebudou.  

„Já dnes říkám, že ty sazby jsou tři. Nula, čtyři a šest bodů. Jinými slovy – u malých přestupků jdeme 

na to, že se můžou vyřešit mírnou finanční pokutou anebo i domluvou na místě, ta tam zůstává,“ uvedl 

Ťok.  

Body se podle ministra nebudou přičítat například za to, pokud řidič nebude mít u sebe řidičský či 

technický průkaz nebo podobné prohřešky. „Jsou to takové ty bagatelní přestupky, které jsme dříve 

trestali dvěma body a myslím, že to není úplně fér,“ dodal Ťok.  

Ambicí je podle ministra dopravy systém zjednodušit. „Chceme zdůraznit – jestliže jezdíš riskantně, 

chováš se jako pirát silnic, děláš to vědomě, měli bychom tě potrestat rychle. Jestliže neuděláš na 

silnici nic, co by bylo zásadního, neměli bychom tě trestat tím, že dostaneš body a budeme tě někde 

honit,“ podotkl. Šéf resortu dopravy řekl, že je důležité, aby systém podpořila policie, a to zejména tím, 

že bude kontrolovat a postihovat chování řidičů v nebezpečných úsecích.  

Předseda poslanců opoziční ODS a exministr dopravy Zbyněk Stanjura tvrdí, že avizovaný záměr má 

velké zpoždění. Ťok podle něj už v roce 2016 sliboval, že podobné změny začnou platit od začátku 

roku 2018. Další zdržení očekává v Poslanecké sněmovně a rovněž při projednávání v Senátu, kde 

podle něj k návrhu bude ze strany zákonodárců předložena řada pozměňovacích návrhů. „Já osobně 

se k tomu rozhodně přidávat nebudu, ale bohužel to zpoždění máme. Rozhodně však souhlasím s 

tím, že policisté mají být na silnicích více vidět,“ dodal Stanjura.  

Bodový systém začal v Česku platit 1. července 2006. Maximum – 12 trestných bodů – nasbíralo jen 

za prvních deset let jeho fungování 70 tisíc řidičů, tedy zhruba procento všech registrovaných šoférů. 
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Dopravce omezil dálkovou linku autobusy přes Skřítek a Bruntál 

Bruntálský a krnovský deník  21.1.2019  Rubrika: Titulní strana  

 

Dálkovou autobusovou linku mezi Šumperkem, Bruntálem a Ostravou postihla další redukce.  

Bruntálsko – S horší dostupností musejí počítat lidé, kteří cestují mezi Šumperskem a Bruntálem, i ve 

směru na Opavu nebo Ostravu. Dálkovou autobusovou linku přes Skřítek dopravce od loňského 

prosince omezil. Je přitom jediným spojením Šumperska a Moravskoslezského kraje. Zástupci 

olomouckého hejtmanství nicméně chtějí tuto linku zachránit.  

Do loňského prosince mezi Šumperskem a Bruntálskem čtyři páry autobusů v pracovní dny a tři o 

víkendu. V současnosti jsou to v pracovní dny tři páry a o víkendu dva. Za poslední dva roky je to už 

druhá redukce. „Autobusem jsem jako studentka jezdila na vysokou školu do Opavy. Jiným 

způsobem bych se tam těžko dostávala,“ řekla Barbora Černá. Provoz linky zajišťuje firma Arriva. Její 

mluvčí upozornil, že společnost ukončila provoz na Bruntálsku, kudy tyto dálkové autobusy jezdí.  

Pokračování na straně 3  

 

Dopravce omezil...  

 

„V minulosti byl provoz linky částečně dotován kraji, dnes je však linka plně závislá na příjmech z 

jízdného. Pokud byly tedy některé spoje zrušeny, bylo to zejména z ekonomických důvodů. Jejich 

provoz byl ztrátový,“ řekl mluvčí Martin Farář. Podle mluvčí Olomouckého kraje Evy Knajblové má 

olomoucké stejně jako moravskoslezské hejtmanství zájem na udržení tohoto spojení.  

Smluvně bude linku zajišťovat Moravskoslezský kraj a Olomoucký ji bude spolufinancovat.  

„Koordinátoři obou krajů si již nutnost zachování spojení vzájemně odsouhlasili. Nyní bude 

Moravskoslezský kraj s dopravcem Arriva Morava sjednávat podmínky,“ dodala Eva Knajblová.  

 

 

 


