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PREFOS 

Veřejná hromadná doprava má zásadní význam při uspokojování dopravních potřeb obyvatel 

udržitelnými módy dopravy. Z tohoto důvodu je společensky žádoucí, aby veřejné dopravě byly, zejména 

v rámci místních komunikací, vytvořeny takové podmínky, aby její provoz byl rychlý, spolehlivý a plynulý, 

a tedy aby veřejné doprava byla dostatečně konkurenceschopná vůči individuální automobilové 

dopravě. 

Preferenční opatření pro veřejnou hromadnou dopravu jsou na straně infrastruktury hlavním 

nástrojem, jak kvalitní veřejné dopravy dosáhnout. Aby tato preferenční opatření mohla být aplikována, 

musí existovat dostatečná podpora pro jejich realizaci v rámci právní úpravy, a to zejména v oblasti 

pravidel silničního provozu a dopravního značení. Přestože základní preferenční opatření lze podle 

současné právní realizovat, praxe ukazuje, že některá ustanovení Zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, a Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu (a 

která zejména definuje příslušné dopravní značení) je třeba zjednoznačnit či doplnit. Navíc na některé 

progresivní prvky preferenčních opatření současná právní úprava nereaguje, přestože některá města 

v České republice je již zcela běžně používají. 

 

Návrhy úprav ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb. a Vyhlášky č. 294/2015 Sb. vycházejí z praxe a zkušeností při projednávání 

preferenčních opatření, z projednávání připravované metodiky preference BUS ve vybraných městech ČR a ze závěrů 

Workshopu k metodice preference BUS, který se v rámci projektu PREFOS, ve spolupráci s Regionálním organizátorem 

Pražské integrované dopravy, uskutečnil dne 20.4.2016 za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Police ČR, dopravních 

podniků a správců komunikací. 

Závěrečná zpráva k workshopu dostupná na:  

http://preferencevhd.info/wp-content/uploads/2016/06/PREFOS-Workshop-Zaverecna-zprava-s-prezencni-listinou.pdf 

 

Verze právních předpisů, které byly podkladem návrhu změn: 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění platném od 31.12.2016) 
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu (ve znění platném od 1.1.2016) 
  

http://preferencevhd.info/index.php/workshop/
http://preferencevhd.info/wp-content/uploads/2016/06/PREFOS-Workshop-Zaverecna-zprava-s-prezencni-listinou.pdf
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Pozměňovací návrhy Zákona č. 361/2000 Sb. 
 

§ 14 
V § 14 se dosavadní text odst. 1 nahrazuje novým textem: 
 
„(1) Je-li jízdní pruh vyznačen dopravní značkou „Vyhrazený jízdní pruh“ (dále jen 
„vyhrazený jízdní pruh“) pro určitý druh vozidel, řidiči ostatních vozidel mohou 
vyhrazeného pruhu užít jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění 
na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi 
vyhrazeným jízdním pruhem a okrajem vozovky dostatek místa. Vyhrazený jízdní pruh 
od vozovky jinak oddělený se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu 
přizpůsobeném.“. 
 
(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. 

 

 odůvodnění: 

Zpřesnění legislativní úpravy na základě poznatků z praxe, odstranění nevhodného odkazování na 

více paragrafů v rámci jednoho odstavce. 

 
 
V §14 se vkládá nový odst. 2, který zní: 
 
„(2) Při vjíždění do vyhrazeného jízdního pruhu nesmí řidič ohrozit ani omezit vozidla, pro 
něž je vyhrazený jízdní pruh určen, s výjimkou situace dle §25 odst. 6.“. 
 
Stávající odstavce (2) až (4) se přečíslují na (3) až (5). 

  
 odůvodnění: 

Zpřesnění legislativní úpravy na základě poznatků z praxe. Navrhované znění navíc jednoznačně řeší 

situaci výjezdu autobusu ze zastávkového pruhu do přilehlého vyhrazeného jízdního pruhu, při 

kterém dle současně platné legislativy dochází ke konfliktu principu přednosti v jízdě vozidla 

jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu a principu přednosti v jízdě autobusu vyjíždějícího ze 

zastávkového pruhu (tzv. ze zálivu). 
 

  

Situace podle nejednoznačné současné právní úpravy. 
Situace jednoznačně vyřešená 

dle navrhovaného odst. 2. 

 
 
 
 
 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2084334
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2084396
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§ 21 
V § 21 se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní: 
 
„(8) Autobus, který při odbočování nebo jiné změně směru z vyhrazeného jízdního pruhu 
pro autobusy MHD křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po jeho pravé nebo levé straně 
a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.“. 
 
 odůvodnění: 

Navrhovaný odst. 8 v sobě jednak obsahuje původní ustanovení § 14 odst. 1 ve znění §21 („Je-li 
vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu, a křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po jeho 
pravé nebo levé straně a dává-li řidič vozidla, který vyhrazeného jízdního pruhu užívá znamení 
o změně směru jízdy, řidiči ostatních vozidel jsou povinni dát takovému vozidlu přednost v jízdě.“), 
ale toto znění rozšiřuje i na vyhrazený jízdní pruh, který není veden po tramvajovém pásu. Toto 
navrhované znění zajistí jednoznačné určení přednosti v jízdě autobusu veřejné hromadné dopravy 
při sporných situacích, ke kterým může docházet u některých progresivních prvků preference 
autobusů veřejné hromadné dopravy na světelně řízených křižovatkách při případném výpadku 
signalizace (častý argument používaný ze strany Dopravního inspektorátu Policie České republiky). 
 
Paragraf, respektive nový bod 8, se týká zejména následujících vybraných situací: 
 

1. odbočení autobusu VHD z tramvajového pásu v křižovatce: 
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2. odbočení autobusu VHD vlevo z vyhrazeného řadicího pruhu situovaného vpravo: 
 

 
 

3. sjezd autobusu MHD z tramvajového pásu do přilehlého (vyhrazeného) jízdního pruhu 
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4. nájezd autobusu MHD na tramvajový pás z vyhrazeného řadicího pruhu, respektive sjezd 
autobusu MHD z tramvajového pásu do vyhrazeného jízdního pruhu 

 

 

 

§ 25 

V § 25 se v odst. 6 za slova „popřípadě i zastavením vozidla“ vkládají slova „toto platí 

i v případě, že ostatní vozidlo jede ve vyhrazeném jízdním pruhu;“. 
 

Úplné znění § 25 odst. 6 tedy zní: 
 

„(6) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace 

nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky 

provozu na pozemních komunikacích. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo 

trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo 

ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; toto 

platí i v případě, že ostatní vozidlo jede ve vyhrazeném jízdním pruhu; řidič autobusu nebo 

trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.“ 

 odůvodnění: 

V současné době nejsou přesně určena práva a povinnosti v případě přednosti vozidel jedoucích 

(oprávněně) ve vyhrazeném jízdním pruhu a autobusů MHD (trolejbusů) vyjíždějících 

ze zastávky/zastávkového pruhu do přilehlého vyhrazeného jízdního pruhu. 
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§ 72 
V § 72 se dosavadní text nahrazuje novým textem, který zní:  
 
„Provoz vozidel na tramvajovém pásu se řídí světelným signalizačním zařízením se signály 
"Signály pro městskou hromadnou dopravu". Těchto signálů lze užít i pro signalizaci 
pohybu autobusů městské hromadné dopravy v křižovatce, pokud autobus městské 
hromadné dopravy vjíždí do křižovatky po vyhrazeném řadicím pruhu, nebo využívá 
k vjezdu do křižovatky jiného řadicího pruhu, než je určen pro příslušný křižovatkový 
pohyb.“. 
  

Provoz tramvají se řídí světelným signalizačním zařízením se signály "Signály pro tramvaje". Těchto signálů se 

může užít i na jízdních pruzích vyhrazených pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy 

 odůvodnění: 

V rámci aplikace progresivních prvků preference autobusů MHD v křižovatkách se ukazuje, že je 
nutné signalizovat zvláštní fázi pro autobusy MHD jedoucí nejen na tramvajovém pásu, ale i pro 
autobusy vjíždící do křižovatky vyhrazeným řadicím pruhem (což ještě současné znění zákona 
umožňuje), ale dokonce i v případě, že autobus MHD využívá pro svůj křižovatkový pohyb jiný řadicí 
pruh, než je k tomu určený – například levé odbočení z pravého řadicího pruhu na speciální fázi: 
 

 
Tato situace není v rámci zemí západní Evropy nijak ojedinělá a praktické zkušenosti s aplikací 
preferenčních opatření v podmínkách České republiky ukazují potřebu aplikace i tohoto opatření, 
nicméně současného znění zákona toto neumožňuje, respektive neumožňuje jeho signalizaci. 

Právě z těchto důvodu je navržena změna terminologie ze „Signály pro tramvaje“ na „Signály pro 
veřejnou hromadnou dopravu“, neboť se jimi již prakticky stávají a zároveň se tímto otevírá možnost 
vhodně signalizovat například i výše zmíněnou situaci. 
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Pozměňovací návrhy Vyhlášky 294/2015 Sb. 

Příloha č. 1 „Výstražné dopravní značky“: 

Svislá dopravní značka A 32a a A32b „Výstražný kříž pro železniční přejezd…“ 

Výňatek z vyhlášky: 

A 32a 

 

Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný  

Značka upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd. 

Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví 

před touto značkou. 

A 32b 

 

Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný  

Značka upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba 

dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou 

směrů. 

Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví 

před touto značkou. 

 

 navrhované znění: 

A 32a 

 

Výstražný kříž pro drážní přejezd jednokolejný  

Značka upozorňuje na jednokolejný drážní (zejména železniční) 

přejezd. 

Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví 
před touto značkou. 

A 32b 

 

Výstražný kříž pro drážní přejezd vícekolejný  

Značka upozorňuje na vícekolejný drážní  (zejména železniční), kde je 

potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu 

vlaků z obou směrů. 

Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví 

před touto značkou 

 

 odůvodnění: 
Žádoucí umožnit užití dopravních značek A 32a/b i v případě přejezdu přes jinou dráhu (zejména 
tramvajovou trať), a to zejména v situacích uspořádáním blízkých přejezdu železničnímu. 
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Svislá dopravní značka P 5 „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ 

Výňatek z vyhlášky: 

P 5 

 

Dej přednost v jízdě tramvaji!  

Značka se používá v místě, kde je ve sporných nebo jiných případech 

řidiči nutno zdůraznit nebo přikázat, že má dát přednost v jízdě 

tramvaji. 

 

 navrhované znění: 

Umístění piktogramu tramvaje (případně jiného vozidla) do značky P 4. (Přiměřeně odpovídající 
značce A 24 Tramvaj.) Vhodné ponechání značky pod samostatným označením (P 5). 

P 5 

 

Dej přednost v jízdě určenému vozidlu! 

Značka se používá v místě, kde je ve sporných nebo jiných případech 
řidiči nutno zdůraznit nebo přikázat, že má dát přednost v jízdě 
tramvaji, případně jinému zobrazenému vozidlu. 

Dopravní značka se používá zejména v situacích, kdy je nutné 

zdůraznit či vyznačit místo, kde řidič má dát přednost tramvaji či 

jinému prostředku veřejné hromadné dopravy (například autobusu). 

  

 

 odůvodnění: 
Dopravní značka P 5 je de facto složena ze značek P 4 a E 9-tram (E 13?), což – dle logiky doplňkové 
tabulky - může vést k nejasnosti výkladů (nejen pro zahraniční řidiče), např.: „Dej přednost v jízdě. 
Platí jen pro tramvaje.“  

Ustanovení vyhlášky neumožňuje vyznačit obdobnou situaci pro stav, kdy je po tramvajové trati 
veden i vyhrazený jízdní pruh pro autobusy (tzn. význam značky „Dej přednost v jízdě tramvaji a 
autobusu!“) a ostatní doprava najíždí na tramvajové těleso (či jej např. křižuje).  

V minulosti byla tato situace1 diskutována s přidáním dodatkové tabulky s vyobrazením autobusu 
(E 9-bus / E 13?), přičemž výklad této značky je de-iure „Dej přednost v jízdě tramvaji! Platí jen pro 
autobus.“ 

 

 

                                                           
1 tento stav vedení proudů vozidel např. je v ulici Na Padesátém (u podjezdu Jižní spojky a železniční trati 221, ve směru na 
sever) či dlouhodobě byl v Evropské ulici v letech cca 2011-2014 při výstavbě metra 
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Příloha č. 5 „Značky informativní“ 

Svislá dopravní značka IP 19 „Řadicí pruhy před křižovatkou“ 

Výňatek z vyhlášky: 

IP 19 

 

Řadicí pruhy 

Značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou 

nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Na značce lze v 

odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky 

za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k 

tomuto cíli. 

 

Užitím symbolu dodatkové tabulky „Povolený směr jízdy cyklistů“ lze 

stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích. 

 

 navrhované znění: 

IP 19 

 

Řadicí pruhy 

Značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou 

nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Na značce lze v 

odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky 

za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k 

tomuto cíli. 

Užitím symbolu dodatkové tabulky „Povolený směr jízdy uvedených 

vozidel“ lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů či vozidel veřejné 

dopravy v jízdních pruzích. 

 

Vyhrazený řadicí pruh se na dopravní značce IP 19 vyznačuje 

v souladu s vyznačením vyhrazeného jízdního pruhu dopravní 

značkou IP 20a. 

  

 

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2015/2015c122z0294p005o051.png
https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2015/2015c122z0294p005o051.png
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 odůvodnění: 
V rámci dopravní značky IP 19 je třeba počítat s možností vyznačení vyhrazeného řadicího pruhu 
(typicky pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy). V současné době tato 
problematika není legislativně ošetřena, což způsobuje problémy při projednávání jednotlivých 
dopravních řešení. Tato skutečnost v minulosti vedla i k aplikaci (z našeho pohledu) nesprávného 
řešení v podobě vyznačení vyhrazeného řadicího pruhu symbolem bílého autobusu v modrém poli 
umístěném na bílé šipce na modrém podkladu. Tato kombinace v kontextu právní úpravy vyznačuje 
přikázaný jízdní pruh a nikoliv pruh vyhrazený. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby vyhláška jasně 
stanovila způsob vyznačování vyhrazeného řadicího pruhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přikázaný řadicí pruh Vyhrazený řadicí pruh. 

 

V rámci dopravní značky IP 19 je rovněž třeba počítat i s možností vyznačení tzv. výlučného směru, 
tedy užití symbolu dodatkové tabulky „Povolený směr jízdy cyklistů“, respektive „Povolený směr jízdy 
uvedených vozidel“, jak je navrhováno dále. Možnosti použití řadicího pruhu pro určitý směr pro jízdu 
vozidla veřejné dopravy jiným směrem, než je směr vyznačený pro ostatní účastníky silničního 
provozu, je – podobně jako vyhrazený řadicí pruh - jedním ze základním preferenčních opatření, a je 
tedy žádoucí, aby tato situace byla ve vyhlášce řešena. 

Navrhované řešení respektuje již zavedenou praxi ve vyznačování vyhrazených řadicích pruhů i 
vyznačování tzv. výlučného směru v řadicím pruhu. Jedná se o systémové řešení, neboť vyznačuje 
stejné situace stejně, pouze pro různé druhy vozidel. 
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PREFOS 

Svislá dopravní značka IP 20a „Vyhrazený jízdní pruh“ 

Výňatek z vyhlášky: 

IP 20a 

 

Vyhrazený jízdní pruh 

Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla 

linkové osobní dopravy a trolejbusy, a jeho situování ve vztahu 

k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na 

pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména 

„Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a 

nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce 

lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.  

Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru. 

V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo 

pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo 

vhodný nápis. Je-li v moédrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený 

jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou 

s nápisem TAXI. 

 

 navrhované znění: 
(viz následující stránka) 
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IP 20a 

 

Vyhrazený jízdní pruh 

Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla 

linkové osobní dopravy a trolejbusy, a jeho situování ve vztahu 

k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na 

pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména 

„Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a 

nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce 

lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.  

Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru. 

Podobu značky lze modifikovat tak, aby zobrazovala reálné 

uspořádání komunikace. V případě vedení vyhrazeného jízdního 

pruhu na tramvajovém tělese je na dopravní značce schematicky 

naznačena tramvajová kolej, případně naznačena i tramvaj. 

Pokud je vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém tělese 

nebo pokud je provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu řízen „Signály 

pro městskou hromadnou dopravu“, lze v tomto pruhu povolit jízdu 

pouze vozidlům městské hromadné dopravy. 

Dopravní značku lze kombinovat s dalšími dopravními značkami IP 

16, IP 17, IP 18a, IP 18b, IP 18c a IS 10. 

      

V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo 

pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo 

vhodný nápis. Je-li v moédrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený 

jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou 

s nápisem TAXI. 

 

 

 odůvodnění: 
Text k dopravní značce by měl (podobně jako u některých dalších značek v rámci vyhlášky) 

specifikovat i případné vhodné modifikace podoby této dopravní značky (v kontextu uspořádání 
komunikace) tak, aby podoba dopravní značky splnila princip jednoznačnosti a srozumitelnosti 
dopravního režimu2 Totéž platí při případné kombinace značky IP 20a s dalšími dopravními značkami 
vyznačující uspořádání komunikace – tj. IP 16, IP 17, IP 18a, IP 18b, IP 18c, respektive IP 19 (viz výše). 

  

                                                           
2 TP65, článek 7.1 a 7.3 
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PREFOS 

Svislá dopravní značka IP 23c „Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z 
tramvajového pásu“ 

Výňatek z vyhlášky: 

IP 23c 

 

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového 

pásu  

Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné 

hromadné dopravy osob z tramvajového pásu. 

Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z 

vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič 

vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením 

rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla. 

 

 navrhované znění: 

IP 23c 

 

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového 

pásu  

Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné 

hromadné dopravy osob z tramvajového pásu. 

Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z 

vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič 

vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením 

rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla. Pro zdůraznění této 

povinnosti je možné vyobrazit na dopravní značce i symbol dopravní 

značky P 4. 

 

 

 odůvodnění: 
Provedení dopravní značky IP 23c by mělo respektovat provedení vodorovného dopravního značení, 

které by jako průběžný jízdní pruh mělo vyznačovat výjezd z vyhrazeného jízdního pruhu (na 

tramvajovém pásu)3. 

  

                                                           
3 závěrů Workshopu k metodice preference BUS  

viz: http://preferencevhd.info/wp-content/uploads/2016/06/PREFOS-Workshop-Zaverecna-zprava-s-prezencni-listinou.pdf, str. 4 

http://preferencevhd.info/wp-content/uploads/2016/06/PREFOS-Workshop-Zaverecna-zprava-s-prezencni-listinou.pdf
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Svislá dopravní značka IP 23d „Výjezd BUS z vyhrazeného jízdního pruhu“ 

doplnění vyhlášky o novou dopravní značku 
 

 navrhované znění: 

IP 23d 

 

Výjezd autobusů z vyhrazeného jízdního pruhu 

Značka vyznačuje místo ukončení vyhrazeného jízdního pruhu pro 

autobusy v místě fyzického zúžení komunikace. 

Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z 

vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič 

vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením 

rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla. Pro zdůraznění této 

povinnosti je možné vyobrazit na dopravní značce i symbol dopravní 

značky P 4. 

 

 

 odůvodnění: 
V současné době neexistuje dopravní značka, která by jednoznačně a srozumitelně vyznačovala 

situace ukončení vyhrazeného jízdního pruhu v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů. 

Použití dopravní značky IP18b je v této situace fakticky nesprávné, neboť označuje jinou situaci 

s jinými právy a povinnostmi účastníků silničního provozu (v případě ukončení vyhrazeného jízdního 

pruhu se pro ostatní účastníky silničního provozu nejedná o snížení počtu jízdních pruhů, ale o situaci 

obdobnou spíše sjedu autobusů veřejné hromadné dopravy z tramvajového pásu nebo nájezdu 

ostatní vozidel na tramvajový pás4. 

 
Nájezd vozidel na TT (dopravní značka P5). 

 
 

Sjezd BUS z tramvajového pásu (dopravní značka IP 23c). 

 
Ukončení vyhrazeného jízdního pruh v místě snížení počtu jízdních pruhů (dopravní značka IP23d). 

                                                           
4 Návrh dopravní značky IP 23d vychází ze závěrů Workshopu k metodice preference BUS  

viz: http://preferencevhd.info/wp-content/uploads/2016/06/PREFOS-Workshop-Zaverecna-zprava-s-prezencni-listinou.pdf, str. 3 

http://preferencevhd.info/wp-content/uploads/2016/06/PREFOS-Workshop-Zaverecna-zprava-s-prezencni-listinou.pdf
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PREFOS 

Příloha č. 6 „Dodatkové tabulky“ 

Svislá dopravní značka IP 12c „Povolený směr jízdy cyklistů“ 

Výňatek z  vyhlášky:  

E 12c 

 

Povolený směr jízdy cyklistů 

Tabulka za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný 

směr jízdy cyklistů. 

 

 navrhované znění: 

E 12c 

 

Povolený směr jízdy uvedených vozidel  

Tabulka za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný 

směr jízdy uvedených vozidel, zejména jízdních kol a vozidel veřejné 

hromadné dopravy. 

 

 

 odůvodnění: 
Dle zásady vyznačování shodných situací shodným způsobem je žádoucí připustit užití dopravní 
značky E 12c i pro další typy vozidel, zejména vozidel veřejné dopravy. 

Nyní je tato situace pro vozidla veřejné dopravy obvykle řešena dopravní značkou E13 s textem typu 

„BUS MHD JÍZDA PŘÍMO POVOLENA“, který je s ohledem na reálnou velikost textu (zejména při užití 
na šipce jízdního pruhu značky IP 19) na hranici čitelnosti (a tím i srozumitelnosti). 
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