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Preference BUS na SSZ

možnosti řízení 
(signalizace) provoz BUS 

v oblasti křižovatky

běžné signály 
tříbarevné soustavy

signály pro 
tramvaje

 autobusy VHD nevjíždějí do křižovatky vyhrazenou jízdní drahou:                                            
 signály tříbarevné soustavy

 autobusy VHD vjíždějí do křižovatky vyhrazenou jízdní drahou:

 signály tříbarevné soustavy – bezkolizně s proudem vozidel stejným směrem

 signály pro tramvaje - při potřebě signalizace speciálních fází pro autobusy VHD

 §72 Zákona č. 361/2000 Sb.
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Příklad řízení provozu 
BUS ve vyhrazené 
jízdní dráze běžnými 
signály tříbarevné 
soustavy.

Příklad řízení provozu 
BUS ve vyhrazené 
jízdní dráze signály pro 
tramvaje při potřebě 
signalizaci speciální 
fáze pro autobusy.
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SHRNUTÍ (1):
 jízdu BUS z vyhrazeného jízdního (řadicího) lze signalizovat speciální fází 

pomocí signálů pro tramvaje (§72 Zákona č. 361/2000 Sb.)
 v případě vyhrazeného jízdního pruhu není nutné aplikovat zásadu „počet 

pruhů na vjezdu do křižovatky=počet pruhů na výjezdu z křižovatky“ 
(vyhrazený pruh není „normální“ jízdní pruh)

 v případě nefunkčního SSZ lze řešit předčasným přeřazením BUS do 
příslušného běžného řadicího pruhu s aplikací §14 (2), nutno ale ošetřit např. 
vnitřním předpisem dopravce či silničního správního úřadu
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legislativní 
úskalí?
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SHRNUTÍ (2):
případ (výše) nelze v ČR dle současné legislativy realizovat (?) – signály pro 

tramvaje lze řídit provoz BUS ve vyhrazených jízdních pruzích (toto je „výlučný 
směr v řadicím pruhu“) legislativní úprava??

 v případě nefunkčnosti signalizace se autobus VHD přeřadí do „běžného“ 
odbočovacího pruhu, nutno ale ošetřit např. vnitřním předpisem dopravce či 
silničního správního úřadu
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Sjezd BUS z tramvajového tělesa v oblasti křižovatky
• varianty nájezdu/sjezdu BUS na TT v oblasti křižovatky
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Sjezd BUS z tramvajového tělesa
v oblasti křižovatky
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Sjezd BUS z tramvajového tělesa
v oblasti křižovatky

„Co když nepůjde 
signalizace?“
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Sjezd BUS z tramvajového tělesa
v oblasti křižovatky

 §14 (1) a §21 (7) Zákona č. 361/2000 Sb.

§ 14
(1) Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou
“Vyhrazený jízdní pruh” (dále jen “vyhrazený jízdní pruh”)
pro určitý druh vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel
obdobně § 13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh
vyznačen na tramvajovém pásu, též § 21 odst. 7.

§ 21
(7) Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru
jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé
nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy,
má přednost v jízdě.
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Sjezd BUS z tramvajového tělesa
v oblasti křižovatky

 §14 (1) a §21 (7) Zákona č. 361/2000 Sb.

§ 14
(1) Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou
“Vyhrazený jízdní pruh” (dále jen “vyhrazený jízdní pruh”)
pro určitý druh vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel
obdobně § 13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh
vyznačen na tramvajovém pásu, též § 21 odst. 7.

§ 21
(7) Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru
jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé
nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy,
má přednost v jízdě.Lze tuto kombinaci             

§ uplatnit v tomto 
případě?
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