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téma #2

Časové omezení platnosti vyhrazeného 
jízdního pruhu, přechody pro chodce

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek 
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
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Vyhrazený jízdní pruh (definice v metodice)
Vyhrazený jízdní pruh je jízdní pruh v hlavním dopravním prostoru komunikace, 
který je vyhrazen pouze pro provoz specifikovaných vozidel a který je příslušně 
označen svislým a vodorovným dopravním značením.
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Vyhrazený jízdní pruh                 
s časově omezenou platností
(např. „PO-PÁ 6-9 14-19“).

Vyhrazený jízdní pruh s časově 
neomezenou platností.
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Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu není vhodné 
(a především nedává příliš smysl):

Časová nejednotnost dopravního režimu
• problémy na křižovatkách a u přechodů pro chodce                                               

(zásada jednoznačnosti a srozumitelnosti dopravního režimu!)

„BUS pruh je buď potřeba, anebo nevadí.“
• menší intenzity IAD – je opravdu potřeba více jízdních pruhů?

„Řidiči vnímají čas relativně…“
• „Je za pět minut devět. Takže vlastně devět, takže BUSpruhem můžu jet!“

Silné intenzity IAD mohou přijít i mimo časovou platnost…
• nehody, mimořádný stav provozu na síti komunikací, víkendové špičky…
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Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu není vhodné 
(a především nedává příliš smysl):

„Pražské“ časové omezení: PO-PÁ 6-10 + 14-19
motivace: „Ve špičce ať mají BUSy přednost, 
mimo špičku nebudeme otravovat řidiče BUSpruhem.“

výsledek:
• když se stane nehoda/mimořádnost v 11:00, autobusy stojí
• BUS pruh „obtěžuje“ řidiče např. na Velký pátek a Velikonoční 

pondělí
• nejsou pokryty nedělní návratové špičky
• nejednoznačnost na přechodech pro chodce

(z pohledu chodce jen „jednoznačné“ vodorovné dopravní značení)
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neřízený přechod pro chodce přes 
jízdní pruh + BUS pruh
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SHRNUTÍ:
 časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu nemá reálný smysl, 

naopak způsobuje problémy s jednoznačností dopravního režimu 
(křižovatky, přechody pro chodce)

přechod přes jízdní pruh + vyhrazený jízdní pruh je z hlediska chodců 
vhodnější stav než přechod přes 2 „obecné“ jízdní pruhy stejného směru 
(menší intenzita ve VJP pro chodce výhodou)
plnohodnotné řešení bezpečnosti chodců??



PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek | středa 20.4.2016

přechod pro chodce přes vyhrazený 
jízdní pruh a obecný jízdní pruh

přerušení vyhrazeného jízdního 
pruhu v místě přechodu pro chodce

přechod pro chodce řízený SSZ


