
Zákaz jízd kamionů 

 

Stát Den Zákaz jízdy v období 

mimo prázdniny o prázdninách 

Belgie pátek - - 

sobota - - 

neděle, státní svátky - - 

Česká republika pátek - 17-21 

sobota - 7-13 

neděle, státní svátky 13-22 13-22 

Francie – ve směru z Paříže pátek 16-21 16-21 

sobota 10-18,22-24 10-18,22-24 

neděle, státní svátky 0-24 0-24 

Francie – ve směru do Paříže pátek - - 

sobota 18-18,22-24 18-18,22-24 

neděle, státní svátky 0-24 0-24 

pondělí, den po svátku 6-10 6-10 

Francie – mimo Paříž sobota 22-24 22-24 

neděle, státní svátky 00-22 00-22 

Německo sobota - 15-24* 

neděle, státní svátky 0-22 0-22 

Polsko pátek - 18-22 

sobota - 8-14 

neděle - 8-22 

státní svátky 8-22 8-22 

Rakousko sobota 15-24 15-24 

neděle, státní svátky 0-22 0-22 

Slovensko sobota - 7-20 

neděle, státní svátky 0-22 0-22 

*Pouze na vyznačených úsecích viz níže 

 

 

*Seznam úseků se zákazem jízd v Německu v období letních prázdnin 

Dálnice    Omezený úsek 

1 od dálniční křižovatky Köln-West přes dálniční křižovatku Leverkusen-západ, Wuppertal, 

Kamenskou křižovatku, Münster ke sjezdu na Cloppenburg a od sjezdu na Oyten k Horster 

trojúhelníku 

2 od křižovatky Oberhausen ke křižovatce Bad Oeynhausen 

3 z dálniční křižovatky Oberhausen k dálniční křižovatce Köln-Ost, od Mönchhofdreieck přes 

Frankfurter Kreuz až k dálniční křižovatce na Nürnberg 

4 od křižovatky Erfurt Vieselbach na křižovatce Hermsdorf-Ost; od napojení  Herleshausen 

ke křížení Nossen 

5 od Darmstadtské křižovatky přes Karlsruhe ke křížení Neuenburg 



6 Od napojení Schwetzingen-Hockenheim ke křižovatce Nürnberg-Süd 

7 od napojení  Schleswig/Jagel k napojení na Hamburg-Schnelsen-Nord, od napojení  

Soltau-Ost k napojení Göttingen-Nord, od křížení Schweinfurt/Werneck přes křižovatku 

Biebelried, křižovatku Ulm/Elchingen a křížení Allgäu až do konce dálnice na spojkové 

hranici Füssen 

8 od křížení Karlsruhe k napojení München-Westa napojení München-Ramersdorf 

k napojení na Bad Reichenhall 

9 Berlínský okruh (křižovatka Leipzig / Postupim dálniční křižovatka) k napojení München-

Schwabing 
10 Berlínský okruh, kromě oblasti mezi napojením Berlin-Spandau přes křížení Havelland až 

ke křížení Oranienburg a kromě oblasti mezi křížením Spreeau ke křížení Werder 

45 od napojení Dortmund-Süd přes Westhofenskou křižovatku a Gambachskou křižovatku až 

Seligenstädter trojúhelníku 

61 od křižovatky Meckenheim přes křižovatku u Koblenz až ke křížení u Hockenheim 

81 od křižovatky Weinsberg k napojení na Gärtringen 

92 od křížení München-Feldmoching k napojení na Oberschleißheim a od křižovatky na 

Neufahrn k napojení na Erding 

93 od křižení Inntal s napojením na Reischenhart 

99 od křížení München Süd-West přes křižovatku München-West, křížení München-Allach, 

křížení München-Feldmoching, křižovatku München-Nord, křižovatku München-Ost, 

křižovatku München-Süd stejně jako křížení München/Eschenried 

215 od křižení Bordesholm až k místu připojení na Blumenthal 

831 od připojení na Stuttgart-Vaihingen ke křižovatce na Stuttgart 

980 od křižovatky Allgäu k místu připojení u Waltenhofen 

995 od připojení na Sauerlach ke křižovatce na Mnichov-Süd 

 

Omezeny jsou také úseky na dvou okresních silnicích: 

B 31 Spojení-východ Stockach 98 až ke křižovatce A96 Sigmarszell 
B 96 Okruh Neubrandenburg okolo Berlína 
 


