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VYHLÁŠKA 

 

Ministerstva dopravy a spojů 

ze dne 10. ledna 2001, 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 

řízení provozu na pozemních komunikacích 

 

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") 

k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 43 odst. 6, § 45 odst. 5, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 

odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 7, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 

79 odst. 8 zákona: 

ČÁST PRVNÍ 

 

PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

§ 18 

Podélné čáry 

Podélné čáry jsou 

 

a) "Podélná čára souvislá" (č. V 1a), "Dvojitá podélná čára souvislá" (č. V 1b); jsou-li 

značkou č. V 1a nebo značkou č. V 1b odděleny jízdní pruhy s protisměrným 

provozem, musí řidič jet vpravo od této značky; značku č. V 1a je zakázáno přejíždět 

nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo 

ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa 

ležícího mimo pozemní komunikaci; značky č. V 1a se na stezce pro chodce a 

cyklisty označené značkou č. C 10a rovněž užívá pro oddělení pruhu pro chodce a 

pruhu pro cyklisty; značku č. V 1b je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem 

přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, 

b) "Podélná čára přerušovaná" (č. V 2a a č. V 2b), která se smí přejíždět při dodržení 

příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích; značka č. V 2a s mezerami dvojnásobné až čtyřnásobné délky než 

délka úseček vyznačuje zejména jízdní pruhy; značka č. V 2b s úsečkami stejné až 

čtyřnásobné délky než délka mezer vyznačuje jízdní pruhy, předchází značce č. V 1a 

nebo upozorňuje na nebezpečná místa (zatáčku, křižovatku apod.); značka může být 

doplněna značkou č. V 9b, 

c) "Dvojitá podélná čára přerušovaná" (č. V 2c), která vyznačuje jízdní pruh užívaný 

střídavě pro jeden i druhy směr jízdy; není-li jízdní pruh takto užíván, má značka č. V 

2c stejný význam jako značky č. V 2a nebo č. V 2b, 

d) "Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou" (č. V 3); jsou-li značkou 

odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé 

čáry z této dvojice čar; jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru 

jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší, 

e) "Vodicí čára" (č. V 4), která vyznačuje okraj vozovky. 


