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téma #4

Vyznačování ukončení „bus pruhu“                  
v souvislosti s místem snížení počtu jízdních 
pruhů

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek 
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
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Řešení ukončení vyhrazeného jízdního pruhu v souvislosti s místem snížení počtu 
jízdních pruhů musí vycházet z následujících zásad:

• jednoznačnost a srozumitelnost dopravního režimu
• zdůraznění systémové přednosti v jízdě autobusu VHD vyjíždějícího z 

vyhrazeného jízdního pruhu
• fyzické uspořádání místa tak, aby nedocházelo ke zkrácení  efektivní délky 

vyhrazeného jízdního pruhu v případě dopravní kongesce

stavební 
uspořádání místa

provedení svislého a 
vodorovného 

dopravního značení
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Jaké jsou teoretické možnosti vyznačení a uspořádání ukončení 
„BUS-pruhu“ v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů?
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Návrh řešení dle pracovní verze metodiky:
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SHRNUTÍ:
průběžný jízdní pruh v místě snížení počtu jízdních pruhů musí navazovat         

na vyhrazený jízdní pruh (systémová přednost v jízdě!)
použití dopravní značky IP 18b je nesprávné, IP 18b označuje jinou situaci

s jinými právy a povinnostmi účastníků silničního provozu                                     
(zásada srozumitelnosti dopravního režimu!)

 v současné době v ČR neexistuje adekvátní dopravní značka pro tuto situaci
• při stanovení vzorového provedení dopravního značení lze vyjít z 

existujících principiálně obdobných situací??
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Principiálně obdobné situace a jejich vyznačování:

P 5 Dej přednost v jízdě tramvaji!
(dle Vyhlášky 294/2015 Sb.)

IP 23c Sjezd BUS z tramvajového tělesa
(dle Vyhlášky 294/2015 Sb. a dle Zásad)
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Návrh dopravní značky IP23d „Výjezd BUS z vyhrazeného jízdního pruhu“:
 doplnění Vyhlášky č. 294/2015 Sb.
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Varianty řešení vzoru A12:


