
Dopravní komplikace

Silnice I/34 od Humpolce a Pelhřimova (příjezd od D1 do J. Hradce): V úseku od okresní hranice za Kamenicí
nad Lipou po Jarošov nad Nežárkou probíhá dlouhodobá rekonstrukce silnice. Rekonstruované úseky se postupně
posouvají, v prakticky celém úseku platí omezení rychlosti na 50 km/h a méně (i v částech již zrekonstruovaných)
doplněno o varovnou tabuli „Pozor, měření rychlosti“. Rychlost typicky nikdo neměří, ale vždy se najde řidič,
který jede raději ještě o 10 km/h pomaleji, rychlostí 90 km/h zde rozhodně nepojedete, předjíždění je samozřejmě
zakázáno.

Silnice II/128 mezi J. Hradcem a Novou Bystřicí poprvé: Silnice je před Číměří v prostoru před křižovatkou
se silnicí II/149 od Lásenice zcela uzavřena (napojují budovaný neobchvat Číměře). Dopravní značení v J. Hradci
se vás bude snažit přesvědčit, že silnice II/128 je slepá a máte jet po I/34 do Lásenice a zde odbočit na Číměř po
II/149. Značku slepé ulice s klidem ignorujte, jed’te obvyklou trasou po II/128, uzavírku objedete s jenom malou
časovou ztrátou přes Bílou, viz https://mapy.cz/s/mohufarefu.

Silnice II/128 mezi J. Hradcem a Novou Bystřicí podruhé: Za Číměří před odbočkami na Potočnou a Hradiště
opravují mostek přes Lhotský potok. Doprava je zde řízena kyvadlově pomocí semaforu. Intervaly jsou poměrně
krátké a nejspíš se vám povede projet nejhůře na druhý pokus, ale i zde počítejte s nějakou minutkou navíc.
Takže bude asi lepší už v Číměři odbočit doleva a přijet na shromaždiště od Dobré Vody.

Silnice II/151 a II/164 v Kunžaku: Obec Kunžak je dle dopravního značení ze všech stran (Strmilov, Dačice, N.
Bystřice i J. Hradec) zcela neprůjezdná. Uzavřena je Hradecká ulice (včetně obou klíčových křižovatek silnic II/151
a II/164). Dopravní značení vás bude posílat do míst, nad kterými zůstává rozum stát (obvykle azimutem o 180
stupňů odlišným než byste normálně volili). Ale nezoufejte, i přes Kunžak lze projet v libovolném směru.

Při cestě od Hradce je třeba zvolit postup přes Blažejov, Malý Ratmírov a Střížovice, případně delší okliku po
silnici I/23 přes Jarošov n. N. a Strmilov Tímto způsobem se dostanete na náměstí v Kunžaku.

Když už jste na náměstí, blokádu Kunžaku pro směr na Dačice i Novou Bystřici překonáte takto: náměstí –
Havlíčkova – Dačická – Sportovní – dočasná spojka – Nerudova – B. Němcové, viz https://mapy.cz/s/

jolofanupu. Dočasná spojka je za normálních okolností stezkou pro chodce, příslušná dopravní značka je
ale úředně zakryta. Cestu nicméně příliš nedoporučujeme širším vozidlům (karavany) kvůli úzkému nájezdu na
stezku pro chodce na jedné z jejích stran. Dočasná spojka je určitě zcela nevhodná pro autobus. Z náměstí se
autobus dostane bez problémů na výjezd směr Dačice (a Zvůli), ale nikoliv na silnici směřující k Nové Bystřici.

Silnice II/151 mezi Kunžakem a Dačicemi: Silnice je zcela uzavřena mezi Valtínovem a odbočkou na Český
Rudolec. Uzavírka má trvat do 13.10.

Doporučená cesta pro bus CHT z Choustníku na Zvůli: Choustník – Kamenice nad Lipou – Jarošov nad Nežár-
kou – Strmilov – Kunžak – Zvůle.

Doporučená cesta pro bus CHT ze Zvůle na shromaždiště: Zvůle – Kunžak – Střížovice – Vlčice – Blažejov –

Hospříz – Člunek – Kunějov – Dobrá Voda – shromaždiště.

Pokyny: Liga Vysočiny, Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati, 3.10.2021 6
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