
období nejvyšší dovolená rychlost v obci nejvyšší dovolená rychlost mimo obec právní předpis ustanovení

01.05.1910 - 31.10.1935 15 km/h 45 km/h

nařízení ministeria vnitra v dohodě s 

ministeriem obchodu, ministeriem 

veřejných prací a s ministeriem financí č. 

81/1910 ř.z., jímž se vydávají bezpečnostní 

ustanovení policejní pro jízdu jízdných 

silostrojů (automobilů, motorových vlakův 

a motorových kol)

§ 46

01.11.1935 - 31.10.1939 35 km/h

motorová vozidla s více než jedním vlečným vozem a 

traktory: 35 km/h

autobusy, nákladní automobily, automobily s jedním 

vlečným vozem a automobily zvláštního určení: 50 

km/h

vládní nařízení č. 203/1935 Sb. z. a n., 

kterým se provádí zákon ze dne 26. března 

1935, č. 81 Sb. z. a n., o jízdě motorovými 

vozidly

§ 106 odst. 1

01.11.1939 - 31.10.1951 40 km/h

osobní motorová vozidla a motorová kola: 80 km/h

nákladní motorová vozidla, autobusy a všechna ostatní 

motorová vozidla: 60 km/h

vládní nařízení č. 242/1939 Sb., o chování v 

silniční dopravě (dopravní řád silniční - 

d.ř.s.)

§ 9 odst. 1

01.11.1951 - 30.06.1953

nákladní motorová vozidla skupiny C a 

autobusy: 40 km/h

ostatní motorová vozidla: 50 km/h

motorová vozidla skupiny C a autobusy: 60 km/h

vyhláška ministerstva národní bezpečnosti 

č. 327/1951 Ú.l.I, kterou se stanoví 

pravidla silničního provozu

§ 18

01.07.1953 - 31.08.1956

nákladní motorová vozidla o celkové 

váze vyšší než 3.500 kg a autobusy: 40 

km/h

ostatní motorová vozidla: 50 km/h

motorová vozidla o celkové váze vyšší než 3.500 kg a 

autobusy: 60 km/h

vyhláška ministerstva národní bezpečnosti 

č. 196/1953 Ú.l., o provozu na silnicích
§ 25

01.09.1956 - 31.12.1960

nákladní motorová vozidla o celkové 

váze vyšší než 3.500 kg a autobusy: 40 

km/h

ostatní motorová vozidla: 50 km/h

nákladní motorová vozidla o celkové váze vyšší než 

3.500 kg a autobusy: 60 km/h

vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 

Ú.l., o provozu na silnicích
§ 25



01.01.1961 - 31.12.1966

50 km/h

v době od 23 do 05 hodin automobily 

o celkové váze vyšší než 3500 kg a 

autobusy 80 km/h, ostatní vozidla bez 

omezení

automobily o celkové váze vyšší než 3500 kg a 

autobusy: 80 km/h

vyhláška ministerstva vnitra č. 141/1960 

Sb., kterou se vydávají pravidla silničního 

provozu

§ 20

01.01.1967 - 30.06.1971

50 km/h

v době od 23 do 05 hodin automobily 

o celkové váze vyšší než 3500 kg 

amotocykly 80 km/h, ostatní vozidla 

bez omezení

motorová vozidla o celkové váze vyšší než 3500 kg 

(vyjma autobusů, v nichž se nesmějí přepravovat stojící 

osoby) a motocykly: 80 km/h

vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., 

o pravidlech silničního provozu
§ 9

01.07.1971 - 31.12.1975

50 km/h

v době od 23 do 05 hodin automobily 

o celkové váze vyšší než 3500 kg a 

motocykly 80 km/h, ostatní vozidla 

bez omezení

motorová vozidla o celkové váze vyšší než 3500 kg 

(vyjma autobusů, v nichž se nesmějí přepravovat stojící 

osoby) a motocykly: 80 km/h

na dálnici bez omezení

vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., 

o pravidlech silničního provozu, ve znění 

vyhlášky č. 42/1971 Sb.

§ 9

§ 50

01.01.1976 - 31.07.1979 od 05 do 23 hodin 60 km/h

vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 

100/1975 Sb., o pravidlech silničního 

provozu

§ 12

01.08.1979 - 31.12.1989

od 05 do 23 hodin: 60 km/h

od 23 do 05 hodin: neomezená, 

motocykly: 80 km/h

motocykly: 80 km/h

osobní a osobní dodávkové automobily: na dálnici 110 

km/h, na ostatních silnicích 90 km/h

nákladní nebo speciální automobily o celkové 

hmotnosti 6 000 kg: 80 km/h

nákladní nebo speciální automobily o celkové 

hmotnosti nad 6 000 kg: 70 km/h

autobusy dálkové pravidelné veřejné dopravy osob: 90 

km/h

autobusy veřejné a závodové přepravy osob: 70 km/h

vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 

100/1975 Sb., o pravidlech silničního 

provozu, ve znění vyhlášky č. 70/1979 Sb.

§ 12

01.01.1990 - 30.09.1997
60 km/h, na dálnici nebo silnici pro 

motorová vozidla 80 km/h

autobusy a motorová vozidla o celkové hmotnosti 

nepřevyšující 3500 kg: 90 km/h, na dálnici a silnici pro 

motorová vozidla 110 km/h (motocykly 90 km/h)

jiná motorová vozidla: 80 km/h

vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 

99/1989 Sb.,  pravidlech provozu na 

pozemních komunikacích (pravidla 

silničního provozu)

§ 16



01.10.1997 - 31.12.2000
50 km/h, na dálnici nebo silnici pro 

motorová vozidla 80 km/h

autobusy a motorová vozidla o celkové hmotnosti 

nepřevyšující 3500 kg: 90 km/h, na dálnici a silnici pro 

motorová vozidla 130 km/h

jiná motorová vozidla: 80 km/h

vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 

99/1989 Sb.,  pravidlech provozu na 

pozemních komunikacích (pravidla 

silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 

223/1997 Sb.

§ 16

01.01.2001 - 30.12.2015
50 km/h, na dálnici nebo silnici pro 

motorová vozidla 80 km/h

motorová vozidla o maximální přípustné hmotnosti 

nepřevyšující 3500 kg a autobusy: 90 km/h, na dálnici a 

silnici pro motorová vozidla 130 km/h

jiná motorová vozidla: 80 km/h

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů

§ 18

31.12.2015 - 
50 km/h, na dálnici nebo silnici pro 

motorová vozidla 80 km/h

motorová vozidla o maximální přípustné hmotnosti 

nepřevyšující 3500 kg a autobusy: 90 km/h, na silnici 

pro motorová vozidla 110 km/h, na dálnici 130 km/h

jiná motorová vozidla: 80 km/h

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění zákona č. 

268/2015 Sb.

§ 18


