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Workshop k metodice preference BUS 
Workshop k metodice preference BUS, organizovaný projektem PREFOS ve spolupráci s Regionálním 

organizátorem Pražské integrované dopravy, se uskutečnil ve středu 20.4.2016 v prostorách ČVUT 

v Praze Fakulty dopravní. Cílem workshopu bylo projednání připravované metodiky preferenčních 

opatření pro autobusy a trolejbusy veřejné dopravy, respektive diskuse nad souvisejícími tématy 

v rámci fóra složeného ze zástupců organizátora IDS, dopravních podniků, správce komunikací, Policie 

ČR i Ministerstva dopravy. 
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Metodika preference BUS a její projednávání 
Projednávaná metodika s názvem „Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů 

a trolejbusů VHD“ má ambici stanovit vzorová řešení uspořádání komunikace a dopravního značení 

v souvislosti s realizací preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy veřejné hromadné dopravy 

se souvisejícím přesahem do problematiky preference veřejné dopravy na křižovatkách řízených 

světelným signalizačním zařízením. Je určena jak pro projektanty, tak pro představitele veřejné 

správy jako základní odborný a metodický dokument, na který má stanovit základní rámec při 

projednávání preferenčních opatření pro všechny zúčastněné strany.  

V současné době podobná metodiky v rámci České republiky neexistuje a problematika preference 

veřejné dopravy není řešena žádnou z platných technických norem, technických podmínek či jinou 

metodikou. 

Před workshopem bylo návrhové znění metodiky projednáváno s oslovenými partnery. Z těchto 

jednání následně vyplynuly hlavní tematické okruhy workshopu. 

 

Tematické okruhy projednávané na Workshopu 
V rámci projednávání návrhu metodiky s oslovenými partnery byly vygenerovány následující 

tematické okruhy k projednání na workshopu:  

 

Základní východiska pro řešení preference autobusů a trolejbusů VHD 

Základní východiska pro řešení preference VHD na místních komunikacích jsou jasná – preference udržitelného 

módu městské mobility či zvýšení kvality veřejné dopravy pro cestujícího. V tomto kontextu podporuje veřejnou 

dopravu i řada strategických dokumentů i technických norem. Základem je vždy systémové a důsledné řešení 

preference VHD při zachování jednoznačnosti a srozumitelnosti dopravního režimu i pro ostatní účastníky 

silničního provozu.  

Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu a problematika přechodů pro chodce 

Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu (VJP) pouze na období dopravních špiček s oblibou aplikují 

některé města. Velkou otázkou je účelnost tohoto opatření například nejen v kontextu „návratových neděleních 

špiček“, ale i z hlediska jednoznačnosti dopravního režimu či související problematiky neřízených přechodů pro 

chodce přes vyhrazené a ostatní jízdní pruhy. 

Provoz dalších vozidel ve vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy 

Ve vyhrazených jízdních pruzích (VJP) pro autobusy je tendence povolovat i provoz dalších vozidel, ať už se jedná 

o jízdní kola, vozidla taxi, či vozidla IZS i v případě jízdy „bez majáku“. Rovněž nová Vyhláška č. 254/2016 Sb. navíc 

povoluje vjezd do vyhrazeného jízdního pruhu nejen autobusům městské hromadné dopravy (jak bylo uvedeno 

v původní Vyhlášce č. 30/2001 Sb.), ale všem autobusům, což je diskutabilní například v případě řízení provozu ve 

VJP pomocí signálů pro tramvaje. 

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

V případě ukončení VJP v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů se vede objektivní diskuze, jak tato 

místa vyznačovat. Použití pouze dopravní značky IP20b neinformuje řidiče o zúžení komunikace, ukončení 

dopravní značkou IP18b není fakticky správné. Je zde jistá analogie k situaci nájezdu vozidel na tramvajové těleso 

a následná jízda po něm. Otázkou je i vhodné stavební uspořádání, aby nedocházelo k předčasnému řazení 

vozidel do VJP a k související zkracování efektivní délky VJP. 

Vyhrazený řadicí pruh, výlučný směr v řadicím pruhu  

Problematika prvků prostorové preference autobusů/trolejbusů VHD v křižovatce není mnohdy řešena nebo je 

řešena nevhodně, proto je třeba věnovat se definici a srozumitelnému způsobu vyznačování vyhrazeného 

řadicího pruhu i výlučného směru v řadicím pruhu, tedy pruhu, který definovaná vozidla mohou využít pro jízdu 

jiným směrem, než ostatní vozidla. (IP19, portály, vodorovné značení?) 
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Možnosti zvýraznění vyhrazeného jízdního pruhu vodorovným značením  

V praxi se často ukazuje potřeba zvýraznění vyhrazené jízdní dráhy pro autobusy/trolejbusy VHD jednak za 

účelem psychologické eliminace nedodržování VJP a jednak – a to především – pro vyznačování vyhrazené jízdní 

dráhy v prostoru křižovatky, zejména při složitějších dopravních situacích. 

Prostorové parametry provozu autobusů/trolejbusů VHD po tramvajovém tělese  

Normové ustanovení zakazující provoz BUS po tramvajovém tělese při osové vzdálenosti tramvajových kolejí 

menší než 3,50 nemá příliš logiku (rozhodující parametr není osová vzdálenost, ale šířka tramvajového pásu) 

navíc praxe ukazuje, že v zájmu preference veřejné dopravy je možný provoz BUS i na tramvajových tělesech a 

sdružených zastávkách i při menší osové vzdálenosti. 

Sjezd autobusů/trolejbusů VHD z tramvajového tělesa 

Nájezd autobusu/trolejbusu na tramvajové těleso a především jeho sjezd z něj jsou „manévry“, které je třeba 

jednoznačně a srozumitelně vyznačovat zejména ostatním účastníkům silničního provozu. Problematiku lze 

rozdělit na sjezd autobusů/trolejbusů VHD z tramvajového tělesa v mezikřižovatkovém úseku a na sjezdy 

v oblasti křižovatky (které budou předmětem následujícího tématu). 

Vybraná vzorová řešení kombinace preference BUS na SSZ a prvků prostorové preference  

Řešení preference VHD při průjezdu křižovatkou často vyžaduje kombinaci preferenci na SSZ a prvků prostorové 

preference (vyhrazený jízdní/řadicí pruh), včetně situací sjíždění autobusů/trolejbusů z tramvajového tělesa 

v oblasti křižovatky. 

 

Jednalo se především o ty části problematiky preference BUS, na které mezi partnery nepřevládá 

jednotný názor (či již zavedená praxe), panují nejasnosti v kontextu platné legislativy, apod. Tyto 

problematické okruhy byly formou úvodní prezentace a následné diskuse nad problematikou v rámci 

workshopu projednány. 
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Prezentace k jednotlivým projednávaným tématům 
 
Základní východiska pro řešení preference autobusů a trolejbusů VHD  

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, téma #1 

Základní východiska pro řešení preference VHD na místních komunikacích jsou jasná – preference 

udržitelného módu městské mobility či zvýšení kvality veřejné dopravy pro cestujícího. V tomto 

kontextu podporuje veřejnou dopravu i řada strategických dokumentů i technických norem. Základem 

je vždy systémové a důsledné řešení preference VHD při zachování jednoznačnosti a srozumitelnosti 

dopravního režimu i pro ostatní účastníky silničního provozu.  

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

téma #1

Základní východiska pro řešení preference 
autobusů a trolejbusů VHD

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek 
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

1  
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„Preferenční opatření jsou základním nástrojem zajištění kvalitního, 
atraktivního a konkurenceschopného systému veřejné dopravy.“
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efekty 
preferenčních 

opatření

zlepšení image 
veřejné dopravy

zvýšení cestovní 
rychlosti

zkrácení jízdní 
doby

zvýšení 
spolehlivosti 
(dodržování JŘ)

snížení počtu 
vypravených vozidel 

a potřebného 
personálu

úspora elektrické 
energie či 

pohonných hmot
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Preferenční opatření
 zvýšení atraktivity veřejné dopravy a zároveň 
zvýšení ekonomické efektivity jejího provozování

Realizace prostorových preferenčních opatření je
i potenciální výhodou pro IZS (rychlejší průjezd, kratší
dojezdový čas).
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ČSN 73 6110 | článek 11.1.2
“Prostředkům veřejné hromadné dopravy má být v prostředí místních komunikací
poskytována co největší přednost opatřeními organizačními i stavebními tak, aby
jejich pohyb byl relativně rychlý, plynulý a bezpečný. Optimální je vyhrazení
pásů/pruhů pro vozidla veřejné hromadné dopravy, pro tramvajovou dopravou jsou
optimální zvýšené tramvajové pásy, nebo pásy oddělené od jízdních pásů/pruhů pro
motorová vozidla zvýšenými tvarovkami (viz 3.1.18). Další nutnou podmínkou pro
preferenci veřejné dopravy a současně pro bezpečnost a pohodlí cestujících je vhodné
uspořádání zastávek.”

Zřizování preferenčních opatření má oporu v platných technických normách:
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Zásada #1: SYSTÉMOVÁ PŘEDNOST V JÍZDĚ VOZIDEL VEŘEJNÉ DOPRAVY
• komplexní přístup k pohybu vozidel veřejné dopravy v uličním prostoru
• uspořádání komunikace tak, aby přirozeně poskytovalo přednost v jízdě 

tramvajím/trolejbusům/autobusům

Dopravně-inženýrské zásady zřizování preferenčních opatření pro VHD:
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Zásada #2: PLYNULÝ PROVOZ NEBO VYHRAZENÁ JÍZDNÍ DRÁHA
• komunikace nezatížené intenzitami IAD vs. zatížené IAD
• v místech ovlivňování provozu VHD ze strany IAD vyhrazená jízdní dráha
• kde nelze realizovat vyhrazená jízdní dráha musí být řízením dopravního proudu 

udržován plynulý provoz

Dopravně-inženýrské zásady zřizování preferenčních opatření pro VHD:
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Zásada #3: PREFERENCE NA SSZ I NA PŘÍJEZDU KE KŘIŽOVATCE
• optimální plynulý příjezd vozidla VHD až ke stopčáře (vyhrazenou jízdní drahou) -

jednodušší řízení křižovatky, nižší ztráta kapacity křižovatky…
• maximální akceptovatelné zdržení vozidla VHD na křižovatky je délka jednoho 

cyklu (tj. průjezdu „na první zelenou“)

Dopravně-inženýrské zásady zřizování preferenčních opatření pro VHD:
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Komplexní řešení preference v ucelené linii – preferenční osy/koridory
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„Preference VHD si vyžaduje řešení citlivá, ale bez kompromisů na 
straně veřejné dopravy. Jedině tak bude docíleno pozitivních efektů 
preference VHD.“
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Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu a problematika přechodů pro chodce 

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, téma #2 

Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu (VJP) pouze na období dopravních špiček 

s oblibou aplikují některé města. Velkou otázkou je účelnost tohoto opatření například nejen 

v kontextu „návratových neděleních špiček“, ale i z hlediska jednoznačnosti dopravního režimu či 

související problematiky neřízených přechodů pro chodce přes vyhrazené a ostatní jízdní pruhy. 

 

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

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 

1  
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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??
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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
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Provoz dalších vozidel ve vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy 

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, téma #3 

Ve vyhrazených jízdních pruzích (VJP) pro autobusy je tendence povolovat i provoz dalších vozidel, ať 
už se jedná o jízdní kola, vozidla taxi, či vozidla IZS i v případě jízdy „bez majáku“. Rovněž nová 
Vyhláška č. 254/2016 Sb. navíc povoluje vjezd do vyhrazeného jízdního pruhu nejen autobusům 
městské hromadné dopravy (jak bylo uvedeno v původní Vyhlášce č. 30/2001 Sb.), ale všem 
autobusům, což je diskutabilní například v případě řízení provozu ve VJP pomocí signálů pro tramvaje. 
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téma #3

Provoz dalších vozidel ve vyhrazených 
jízdních pruzích pro autobusy VHD

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek 
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

1
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IP 20a Vyhrazený jízdní pruh

Vyhláška č. 30/2001 Sb. (platná do 31.12.2015)
…vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy osob 
nebo trolejbusy…

Vyhláška č. 294/2015 Sb. (platná od 1.1.2016)
…vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy 
a trolejbusy…
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IP 20a Vyhrazený jízdní pruh

Vyhláška č. 30/2001 Sb. (platná do 31.12.2015)
…vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy osob 
nebo trolejbusy…

Vyhláška č. 294/2015 Sb. (platná od 1.1.2016)
…vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy       
a trolejbusy…

nová vyhláška povoluje jízdnímu vyhrazeným jízdním pruhem všem autobusům,             
tj. autobusům MHD, autobusům ostatní linkové dopravy, ale například i autobusům zájezdovým.
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nová vyhláška povoluje jízdnímu vyhrazeným jízdním pruhem všem autobusům
diskutabilní, nejsou vyřešeny některé související aspekty

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

nová vyhláška povoluje jízdnímu vyhrazeným jízdním pruhem všem autobusům
diskutabilní, nejsou vyřešeny některé související aspekty

§ 72, Zákon č. 361/2000 Sb.
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.
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Německo

vyhrazený jízdní pruh pro autobusy linkové dopravy, 
vozidla školní dopravy a dopravy tělesně postižených
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung, VwV-StVO

vyhrazený jízdní pruh pro vozidla hromadné linkové 
dopravy, vozidla taxi, sanitní vozy, vozy silničních služeb a 
vozům zajišťujícím svoz odpadu
Straßenverkehrsordnung StVO

Rakousko
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Provoz (dalších) vozidel ve vyhrazených jízdních pruzích (VJP) pro BUS:
• autobusy MHD: standard
• autobusy veřejné linkové dopravy: obvykle žádoucí

 za platnosti Vyhlášky č. 30/2001 Sb. řešeno dodatkovou tabulkou, 

nově mohou autobusy do všech vyhrazených jízdních pruhů (žádoucí?)

• autobusy ostatní: je žádoucí? (kdy?)
 dle Vyhlášky č. 294/2015 Sb. mohou do VJP všechny autobusy, otázkou je jízda po TT a řízení 
provozu signály pro tramvaje…

• jízdní kola: obvyklé pokud VJP při pravém okraji komunikace 
a předpokládá se provoz jízdních kol v HDP

 vhodné zohlednit šířku VJP

• vozidla TAXI: v Evropě běžné, mimo VJP na tramvajovém tělese a míst, kde je provoz 
BUS řízen signály pro tramvaje/MHD (Taxi lze považovat za „nehromadnou veřejnou dopravu“)

• vozidla s právem přednosti v jízdě se zapnutým „majákem“: samozřejmě;-)
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Legální jízda cyklisty na pomezí 
vyhrazeného a obecného jízdního pruhu. 

Legální jízda cyklisty při pravém okraji 
komunikace.
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Praha: vjezd do VJP povolen i vozidlům 
IZS a MP bez zapnutého majáku…
 je to nutné/žádoucí/správné?
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SHRNUTÍ:
 v Evropě standardně ve vyhrazeném jízdním pruhu (VJP) povolena jízda

autobusům linkové dopravy a v určitých případech jízdním kolům a vozidlům
TAXI

nová úprava ve Vyhlášce 294/2015 Sb. (ve VJP všechny autobusy) je
diskutabilní zejména s ohledem na vyhrazené jízdní pruhy na tramvajovém
tělese a pro řešení preference BUS v prostoru křižovatek
 rozlišení VJP pro všechny autobusy a VJP pro autobusy VHD? Úprava 

vyhlášky? Řešení dopravního značení?
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IP20a s dodatkovou tabulkou „Pouze MHD“.IP20a s dodatkovou tabulkou „Provoz 
BUS linkové autobusové dopravy 

povolen“.
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Vyznačování ukončení vyhrazeného jízdního pruhu v souvislosti s místem snížení počtu jízdních 

pruhů Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, téma #4 

V případě ukončení VJP v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů se vede objektivní diskuze, 

jak tato místa vyznačovat. Použití pouze dopravní značky IP20b neinformuje řidiče o zúžení 

komunikace, ukončení dopravní značkou IP18b není fakticky správné. Je zde jistá analogie k situaci 

nájezdu vozidel na tramvajové těleso a následná jízda po něm. Otázkou je i vhodné stavební 

uspořádání, aby nedocházelo k předčasnému řazení vozidel do VJP a k související zkracování efektivní 

délky VJP. 
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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 

1  
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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

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

Jaké jsou teoretické možnosti vyznačení a uspořádání ukončení 
„BUS-pruhu“ v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů?
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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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Jaké jsou teoretické možnosti vyznačení a uspořádání ukončení 
„BUS-pruhu“ v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů?
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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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Jaké jsou teoretické možnosti vyznačení a uspořádání ukončení 
„BUS-pruhu“ v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů?
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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:
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Vyhrazený řadicí pruh, výlučný směr v řadicím pruhu  

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, téma #5 

Problematika prvků prostorové preference autobusů/trolejbusů VHD v křižovatce není mnohdy řešena 
nebo je řešena nevhodně, proto je třeba věnovat se definici a srozumitelnému způsobu vyznačování 
vyhrazeného řadicího pruhu i výlučného směru v řadicím pruhu, tedy pruhu, který definovaná vozidla 
mohou využít pro jízdu jiným směrem, než ostatní vozidla. (IP19, portály, vodorovné značení?) 
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téma #5

Vyhrazený řadicí pruh, 
výlučný směr v řadicím pruhu 

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek 
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

1  
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VYHRAZENÝ ŘADICÍ PRUH
• není definován v legislativě(?) -> dá se považovat za vyhrazený jízdní pruh?

Definice použitá v metodice:
Vyhrazený řadicí pruh je řadicí pruh před křižovatkou, který je vyhrazen pouze
pro provoz specifikovaných vozidel (příslušným směrem/příslušnými směry), který
je příslušně označen svislým a vodorovným dopravním značením.
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• kontinuální průchod vyhrazené jízdní dráhy křižovatkou

?
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• zatížení řadicího pruhu intenzitami 
(předjetí kolony vozidel vozidlem VHD ke stopčáře)

?
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Problematika svislého dopravního značení není ve Vyhlášce ani TP řešena:
 nežádoucí nejednotnost vyznačování tohoto dopravního režimu

doplnit celo-bílou IP 19!
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Problematika svislého dopravního značení není ve Vyhlášce ani TP řešena:
 nežádoucí nejednotnost vyznačování tohoto dopravního režimu

doplnit celo-bílou IP 19!
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Problematika svislého dopravního značení není ve Vyhlášce ani TP řešena:
 nežádoucí nejednotnost vyznačování tohoto dopravního režimu

přikázaný jízdní pruh
(symbol dopravní značka C 12)

v daném směru příslušná 
vozidla musí pruhu využít

vyhrazený jízdní pruh
(dopravní značka IP 20a)

není povinnost využít 
vyhrazený jízdní pruh
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Problematika svislého dopravního značení není ve Vyhlášce ani TP řešena:
 nežádoucí nejednotnost vyznačování tohoto dopravního režimu

doplnit celo-bílou IP 19!
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V metodice je použita „dvoubarevná varianta“ IP 19:

• vhodná a jasná kombinace IP 19 a IP 20a, která je 
fakticky správná

• barevné odlišení „obecných“ řadicích pruhů a 
vyhrazených řadicích pruhů přispívá k jednoznačnosti 
a srozumitelnosti dopravního režimu

Vozidla odbočující vpravo či vlevo, které při odbočení kříží
tramvajové těleso nebo vyhrazený jízdní pruh pro autobusy
VHD, musí dát vozidlům VHD jedoucím po tramvajovém tělese či
ve vyhrazeném jízdním pruhu přednost.
[viz §21 (5) a (6), Zákon č. 361/2000 Sb.]
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Vyhrazený řadicí pruh: vzorové provedení svislého a vodorovného dopravního značení

 



Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, Tomáš Javořík, projekt PREFOS a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
Závěrečné resumé k Workshopu k metodice preference BUS 

13 

 

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

Problematika svislého dopravního značení není ve Vyhlášce ani TP řešena:
 nežádoucí nejednotnost vyznačování tohoto dopravního režimu
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Problematika svislého dopravního značení není ve Vyhlášce ani TP řešena:
 nežádoucí nejednotnost vyznačování tohoto dopravního režimu
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Vyhrazený řadicí pruh: vzorové provedení svislého dopravního značení na portálu
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SHRNUTÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ (vyhrazený řadicí pruh):
 vyhrazený řadicí pruh je (měl by být) standardní součást preferenčních 

opatření pro autobusy VHD, zejména i ve vazbě na preferenci na SSZ
 vyhrazený řadicí pruh není řešen legislativou, ani vyhláškou či TP, ale k jeho 

realizaci v praxi dochází…
 řešení svislého a vodorovného dopravního značení (dle metodiky)?
otázka zvýraznění VJP v prostoru křižovatky (viz další téma)
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VÝLUČNÝ SMĚR V ŘADICÍM PRUHU
(definice v metodice)
Situace, kdy v řadicím pruhu je povolen provoz všech vozidel v jednom směru, ale 
vyjmenovaná vozidla mohou tento řadicí pruh použít i v jiném směru.

svislé a vodorovné 
dopravní značení ?
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VÝLUČNÝ SMĚR V ŘADICÍM PRUHU – vzorové řešení použité v metodice:
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VÝLUČNÝ SMĚR V ŘADICÍM PRUHU – provedení svislého dopravního značení?
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VÝLUČNÝ SMĚR V ŘADICÍM PRUHU – provedení svislého dopravního značení?

obdobnou situaci současný 
vyhláška již řeší, ale pouze pro 

cyklisty: E12c „Povolený směr jízdy 
cyklistů“

E 12c 
„Povolený směr

jízdy cyklistů“
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VÝLUČNÝ SMĚR V ŘADICÍM PRUHU – provedení svislého dopravního značení?
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SHRNUTÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ (výlučný směr v řadicím pruhu):
 výlučný směr v řadicím pruhu je efektivní preferenční opatření (například v 

případě, že prostorové podmínky neumožňují zřízení vyhrazeného řadicího 
pruhu)

 výlučný směr v řadicím pruhu pro BUS není v současné vyhlášce či TP 
adekvátně řešen:
podoba IP 19a „Řadicí pruhy před křižovatkou“?
 informace pro vozidla vyjíždějící z boční ulice
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SHRNUTÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ (výlučný směr v řadicím pruhu):
podoba IP 19a „Řadicí pruhy před křižovatkou“?

jasné a (mezinárodně) srozumitelné provedení svislého 
značení (ne nápisy, ale symboly!)

možnost podpoření této verze návrhem na změnu Vyhlášky:
E12c – Povolený směr jízdy uvedených vozidel
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PREFOS 

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

SHRNUTÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ (výlučný směr v řadicím pruhu):
 informace pro vozidla vyjíždějící z boční ulice

řešení: „dle vyznačování pohybu cyklistů v HDP“

 

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

SHRNUTÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ (výlučný směr v řadicím pruhu):
 informace pro vozidla vyjíždějící z boční ulice

řešení: „ala České Budějovice“
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Možnosti zvýraznění vyhrazeného jízdního pruhu vodorovným značením  

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, téma #6 

V praxi se často ukazuje potřeba zvýraznění vyhrazené jízdní dráhy pro autobusy/trolejbusy VHD 

jednak za účelem psychologické eliminace nedodržování VJP a jednak – a to především – pro 

vyznačování vyhrazené jízdní dráhy v prostoru křižovatky, zejména při složitějších dopravních 

situacích. 

 

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

téma #6

Možnosti zvýraznění vyhrazeného jízdního 
pruhu vodorovným značením

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek 
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

1  

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

Proč a kdy je potřeba vyhrazený 
jízdní pruh zvýraznit?

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

Proč a kdy je potřeba vyhrazený 
jízdní pruh zvýraznit?

• v oblasti křižovatky (průchod prvků prostorové preference křižovatkou)
• zdůraznění přítomnosti vyhrazeného jízdního pruhu

• počátky a ukončení vyhrazeného jízdního pruhu
• obecně všude tam, kde to přispěje k jednoznačnosti a pochopitelnosti 

dopravního režimu

 

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

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

 

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

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

 

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

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

SHRNUTÍ:
 je vhodné a v řadě situacích (zejména oblast křižovatky) žádoucí, aby byl vyhrazený 

jízdní pruh pro autobusy zvýrazněn specifickým provedením vodorovného 
dopravního značení (jednoznačnost a srozumitelnost dopravního režimu!)

 v současné době v ČR neexistuje zpracovaná standardizovaná možnost 
zvýrazňování vyhrazených jízdní pruhů pro autobusy vodorovným dopravním 
značením (buď není řešeno, nebo je řešeno nejednotně)

Jaké jsou 
možnosti?

 

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

varianta A
„současný stav“

varianta B
vzor Francie

varianta C
vzor Švýcarsko

varianta D
vzor Británie / České Budějovice
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PREFOS 

Prostorové parametry provozu autobusů/trolejbusů VHD po tramvajovém tělese  

Tomáš Javořík, Vojtěch Novotný, Dagmar Kočárková, téma #7 

Normové ustanovení zakazující provoz BUS po tramvajovém tělese při osové vzdálenosti 

tramvajových kolejí menší než 3,50 nemá příliš logiku (rozhodující parametr není osová vzdálenost, 

ale šířka tramvajového pásu) navíc praxe ukazuje, že v zájmu preference veřejné dopravy je možný 

provoz BUS i na tramvajových tělesech a sdružených zastávkách i při menší osové vzdálenosti. 

 

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

téma #7

Prostorové parametry provozu 
autobusů/trolejbusů po tramvajovém tělese

Tomáš Javořík, Vojtěch Novotný, Dagmar Kočárková
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

1  

Proč provozovat autobusy či trolejbusy VHD na tramvajovém tělese?

prostorové 
preferenční 
opatření pro 

autobusy VHD

soustředění nabídky 
VHD do jedné osy 

(sdružené zastávky)

efektivní řešení 
přestupních bodů 

TRAM - BUS 

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
…
Článek 7.3.4
Autobusy/trolejbusy se mohou vést po zvýšených i nezvýšených tramvajových 
pásech. V tom případě musí být osová vzdálenost kolejí 3,50 m.
…

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

A rozhoduje vůbec osová 
vzdálenost nebo šířka pásu?

 

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

 
PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

provoz BUS na 
tramvajovém 

tělese

budování komunikací  

s uvažovaným provozem BUS

na tramvajovém tělese

osová vzdálenost 
kolejí

3,5 m

dodatečné zavedení provozu 
BUS na tramvajovém tělese

osová vzdálenost 
kolejí

i méně než 3,5 m

OK!

OK?

 

Prostorové uspořádání provozu autobusů v profilu tramvajové trati musí 
zaručovat bezpečnost z hlediska:

• vzájemného bočního míjení všech vozidel provozovaných v profilu tramvajové 
trati (tj. tramvají a autobusů), 

• hodnot rozhodných šířkových rozměrů pro umožnění bezpečného provozu 
autobusů VHD v profilu tramvajové trati.

přímé úseky

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

oblouky

sdružené 
zastávky

 

Jaké jsou prostorové poměry v přímé?

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

osová vzdálenost 
kolejí

vzdálenost os 
jízdních pruhů BUS

boční odstup 
míjejících se 

tramvají

prostor mezi obrysy 
tramvají

boční odstup 
míjejících se 

autobusů

boční odstup 
míjející se tramvaje 

a autobusu

3,50 3,50 1,00 0,80 0,95 0,975

3,00 3,25 0,50 0,30 0,70 0,60

?

 

Jaké jsou prostorové poměry ve směrovém oblouku?

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

 

Jaké jsou prostorové poměry ve směrovém oblouku?

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

?

?

 

Jaké jsou prostorové poměry ve směrovém oblouku?

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016
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Jaké jsou prostorové poměry ve sdružené zastávce?

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

osová vzdálenost 
kolejí

šířka prostoru mezi 
nástupními 

hranami

boční odstup 
míjejících se 

tramvají

boční odstup 
míjejících se 

autobusů

boční odstup 
míjející se tramvaje 

a autobusu

3,50 6,20 1,00 0,90 0,95

3,00 5,70 0,50 0,40 0,45

!?!

ČSN 28 0318

 

SHRNUTÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ:
 rozhodující jsou reálné šířkové parametry tramvajového tělesa, nikoli osová 

vzdálenost tramvajových » ČSN 73 6110
 společný provoz lze realizovat i na stávajících tratích
 at= 7,00 m » ep= 3,50 m » aBUS= 3,50 m
 at= 6,50 m » ep= 3,00 m » aBUS= 3,25 m

 v oblouku je nutné respektovat prostorové nároky TRAM i BUS
dělící čára v ose prostoru mezi obrysy tramvají
pro Rs≤ 40 m prověřit vlečné křivky

 sdružené zastávky jsou nejužším místem » ČSN 28 0138
ep= 3,50 m je zcela vyhovující
 ep= 3,00 m vyžaduje zvláštní režim

• snížení rychlosti vozidel
• minimalizace mezery mezi BUS a nástupní hranou

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

 
PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomáš Javořík| středa 20.4.2016

kompletní 
rozbory

sdružený 
tramvajový a 

autobusový pás

revize ČSN 73 6110
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PREFOS 

Sjezd autobusů/trolejbusů VHD z tramvajového tělesa 

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, téma #8 

Nájezd autobusu/trolejbusu na tramvajové těleso a především jeho sjezd z něj jsou „manévry“, které 

je třeba jednoznačně a srozumitelně vyznačovat zejména ostatním účastníkům silničního provozu. 

Problematiku lze rozdělit na sjezd autobusů/trolejbusů VHD z tramvajového tělesa 

v mezikřižovatkovém úseku a na sjezdy v oblasti křižovatky (které budou předmětem následujícího 

tématu). 

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

téma #8

Sjezd BUS z tramvajového tělesa

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek 
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

1  

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

sjezd autobusů MHD z TT v mezikřižovatkovém úseku sjezd autobusů MHD z TT v oblasti křižovatky

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

?

?

Sjezd autobusů MHD z tramvajového tělesa v mezikřižovatkovém úseku:

 

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


V podstatě se jedná o přejíždění z vyhrazeného
jízdního pruhu do vedlejšího jízdního pruhu
 uplatnění §14 Zákona č. 361/2000 Sb.

§14 Zákona č.361/2000 Sb.
(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z
vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič
vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením
rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve
vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně
směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.

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


V podstatě se jedná o přejíždění z vyhrazeného
jízdního pruhu do vedlejšího jízdního pruhu
 uplatnění §14 Zákona č. 361/2000 Sb.

Obecně možnosti řešení tohoto místa jsou tři:
• řešení pomocí dopravního značení
• řešení pomocí SSZ
• řešení pomocí systémové přednosti v jízdě

(„krytí“ místa stavebním/dopravním uspořádáním komunikace)

 

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

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

 

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

Řešení sjezdu BUS z TT pomocí dopravního značení
• uplatnění zásady „systémové přednosti v jízdě“ autobusu sjíždějícího

z tramvajového tělesa uplatnění §14 Zákona č. 361/2000 Sb.

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

Řešení sjezdu BUS z TT pomocí dopravního značení
• podoba svislého dopravního značení: IP 23c „Sjíždění vozidel VHD z tramvajového pásu“

podoba dopravní značky 
IP23c dle Vyhlášky 
294/2015 Sb.

podoba dopravní značky 
IP23c dle metodiky
se zvýraznění přednosti v 
jízdě BUS sjíždějícího z TT

 

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

Řešení sjezdu BUS z TT pomocí SSZ
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PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek | středa 20.4.2016

Řešení sjezdu BUS z TT pomocí SSZ – způsob řízení SSZ

 

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

Řešení sjezdu BUS z TT – zajištění systémové přednosti v jízdě 
stavebním/dopravním uspořádáním komunikace

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

Řešení sjezdu BUS z TT – zajištění systémové přednosti v jízdě 
stavebním/dopravním uspořádáním komunikace

 

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

SHRNUTÍ:
provedení sjezdu BUS z tramvajového tělesa není řešeno v TP či vzorových 

listech
 IP23c neukončuje platnost IP20a  je to žádoucí/potřebné? 
u neřízeného sjezdu je vhodné vyznačit přednost v jízdě autobusu VHD 

svislým i vodorovným dopravním značením  provedení IP23c a VDZ dle 
metodiky? (provedení IP23c dle Vyhlášky vs. dle metodiky)

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

Vybraná vzorová řešení kombinace preference BUS na SSZ a prvků prostorové preference  

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, téma #9 

Řešení preference VHD při průjezdu křižovatkou často vyžaduje kombinaci preferenci na SSZ a prvků 

prostorové preference (vyhrazený jízdní/řadicí pruh), včetně situací sjíždění autobusů/trolejbusů 

z tramvajového tělesa v oblasti křižovatky. 

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

téma #9

Vybraná vzorová řešení kombinace 
preference BUS na SSZ a prvků prostorové 
preference

Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek 
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

1  

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

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.

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

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.

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Vojtěch Novotný | středa 20.4.2016

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

 

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

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

 

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

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

 

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

legislativní 
úskalí?

 
PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Vojtěch Novotný | středa 20.4.2016

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

 

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

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

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

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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Závěrečná zpráva z workshopu 
V průběhu workshopu byl pořizován zápis, který se stal podkladem pro vytvoření Závěrečné zprávy, 
která byla v závěru workshopu představena a následně schválena všemi účastníky. 
 
Plný text závěrečné zprávy následuje: 
 
 

Závěrečná zpráva z Workshopu k metodice preference BUS 
pořadatel: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Regionální organizátor  

Pražské integrované dopravy 
místo: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, budova Florenc,  

zasedací místnost (Na Florenci 25, Praha 1) 
termín workshopu: středa 20. 4. 2016 

 
Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference 
autobusů/trolejbusů. 
 
Základní východiska pro řešení preference autobusů a trolejbusů VHD 
Základní východiska pro řešení preference VHD na místních komunikacích jsou zejména preference 
udržitelného módu městské mobility či zvýšení kvality veřejné dopravy pro cestujícího. V tomto 
kontextu podporuje veřejnou dopravu i řada strategických dokumentů a technických norem. 
Základem je vždy systémové a důsledné řešení preference VHD při zachování jednoznačnosti a 
srozumitelnosti dopravního režimu i pro ostatní účastníky silničního provozu.  
 
Závěry: 
Základní dopravně-inženýrské zásady zřizování preferenčních opatření pro VHD jsou 

 systémová přednost v jízdě vozidel veřejné dopravy, 

 plynulý provoz VHD nebo vyhrazená jízdní dráha, 

 preference na SSZ i na příjezdu ke křižovatce.  
 
Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu a problematika přechodů pro chodce 
Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu (VJP) pouze na období dopravních špiček s 
oblibou aplikují některé města. Velkou otázkou je účelnost tohoto opatření například nejen v 
kontextu „návratových nedělních špiček“, ale i z hlediska jednoznačnosti dopravního režimu či 
související problematiky neřízených přechodů pro chodce přes vyhrazené a ostatní jízdní pruhy. 
 
Závěry: 

 není vhodné vymezovat časové omezení platnosti VJP, protože časové omezení platnosti 
vyhrazeného jízdního pruhu nemá reálný smysl (často způsobuje problémy s jednoznačností 
dopravního režimu, např. v křižovatkách, přechodech pro chodce), 

 řešení uspořádání přechodu přes jízdní pruh + vyhrazený jízdní pruh doporučeno v těchto 
uspořádáních 

o I. přechod pro chodce přes vyhrazený jízdní pruh a obecný jízdní pruh (pro zvýšení 
bezpečnosti doporučeno doplnit ještě ostrůvkem mezi VJP a obecným jízdním 
pruhem), 

o II. přerušení vyhrazeného jízdního pruhu v místě přechodu pro chodce (doporučeno 
zúžení do 1 jízdního pruhu provést v dostatečné vzdálenosti před přechodem pro 
chodce), 

o III. přechod pro chodce řízený SSZ, 
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I. přechod pro chodce přes 
vyhrazený jízdní pruh a 
obecný jízdní pruh 

II. přerušení vyhrazeného jízdního 
pruhu v místě přechodu pro 
chodce 

III. přechod pro chodce řízený 
SSZ 

 

 obecně doporučeno přechody pro chodce postupně nahrazovat místy pro přecházení. 
 
Provoz dalších vozidel ve vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy 
Ve vyhrazených jízdních pruzích (VJP) pro autobusy je tendence povolovat i provoz dalších vozidel, ať 
už se jedná o jízdní kola, vozidla taxi, či vozidla IZS i v případě jízdy „bez majáku“. Rovněž nová 
Vyhláška č. 254/2016 Sb. navíc povoluje vjezd do vyhrazeného jízdního pruhu nejen autobusům 
městské hromadné dopravy (jak bylo uvedeno v původní Vyhlášce  
č. 30/2001 Sb.), ale všem autobusům, což je diskutabilní například v případě řízení provozu ve VJP 
pomocí signálů pro tramvaje. 
 
Závěry: 

 pomocí dodatkové tabulky upravit, pro které autobusy je vjezd do VJP povolen, neboť nová 
úprava ve Vyhlášce 294/2015 Sb. (ve VJP všechny autobusy) je diskutabilní zejména s 
ohledem na vyhrazené jízdní pruhy na tramvajovém tělese a pro řešení preference BUS v 
prostoru křižovatek (technické vybavení vozidel pro komunikaci s řadičem), 

 v Evropě (Rakousko, Německo) je standardně ve vyhrazeném jízdním pruhu (VJP) pro 
autobusy povolena jízda autobusům linkové dopravy a případně dalším specifickým 
skupinám vozidel - je žádoucí ověřit rozsah skupin vozidel (vč. autobusů) s cílem navrhovat 
příslušné změny statutu VJP v rámci ČR. 

 
Vyznačování ukončení vyhrazeného jízdního pruhu v souvislosti s místem snížení počtu jízdních 
pruhů 
V případě ukončení VJP v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů se vede objektivní diskuze, 
jak tato místa vyznačovat. Použití pouze dopravní značky IP20b neinformuje řidiče o zúžení 
komunikace, ukončení dopravní značkou IP18b není fakticky správné. Je zde jistá analogie k situaci 
nájezdu vozidel na tramvajové těleso a následná jízda po něm. Otázkou je i vhodné stavební 
uspořádání, aby nedocházelo k předčasnému řazení vozidel do VJP a k souvisejícímu zkracování 
efektivní délky VJP. 
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Závěry: 

 průběžný jízdní pruh v místě snížení počtu jízdních pruhů musí navazovat  
na vyhrazený jízdní pruh (systémová přednost v jízdě!), 

 použití dopravní značky IP 18b se nejeví jako správné, protože 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, doporučení 
vytvořit novou dopravní značku a změnit vyhlášku. 

 
Vyhrazený řadicí pruh, výlučný směr v řadicím pruhu 
Problematika prvků prostorové preference autobusů/trolejbusů VHD v křižovatce není mnohdy 
řešena nebo je řešena nevhodně, proto je třeba věnovat se definici  
a srozumitelnému způsobu vyznačování vyhrazeného řadicího pruhu i výlučného směru  
v řadicím pruhu, tedy pruhu, který definovaná vozidla mohou využít pro jízdu jiným směrem, než 
ostatní vozidla. (IP19, portály, vodorovné značení?) 
 
Závěry: 

 vyhrazený řadicí pruh je standardní součást preferenčních opatření pro autobusy VHD, 
zejména i ve vazbě na preferenci na SSZ, 

 vyhrazený řadicí pruh vyznačit pomocí svislé dopravní značky ve dvoubarevné variantě 
(včetně osazení na portálech), přestože v současné době není řešeno legislativou, ani 
vyhláškou či TP, ale k realizaci v praxi dochází, 

 svislé dopravní značení doplnit vodorovným dopravním značením s vyznačením směrů jízdy 
a symbolů na vozovce (viz další bod „Možnosti zvýraznění VJP“) pro informaci pro vozidla 
přijíždějící do křižovatky z příčného směru. 

 
Možnosti zvýraznění vyhrazeného jízdního pruhu vodorovným značením  
V praxi se často ukazuje potřeba zvýraznění vyhrazené jízdní dráhy pro autobusy/trolejbusy VHD 
jednak za účelem psychologické eliminace nedodržování VJP a jednak, a to především, pro 
vyznačování vyhrazené jízdní dráhy v prostoru křižovatky, zejména při složitějších dopravních 
situacích. 
 
Závěry: 

 je vhodné a v řadě situacích (zejména oblast křižovatky) žádoucí, aby byl vyhrazený jízdní 
pruh pro autobusy zvýrazněn specifickým provedením vodorovného dopravního značení 
(jednoznačnost a srozumitelnost dopravního režimu!), 

 v současné době v ČR neexistuje zpracovaná standardizovaná možnost zvýrazňování 
vyhrazených jízdní pruhů pro autobusy vodorovným dopravním značením (buď není řešeno, 
nebo je řešeno nejednotně), 

 doporučený způsob zvýraznění VJP je na následujícím obrázku s tím, že standardně a jako 
základ se doporučuje vyznačení VDZ V15 na vozovce, v problémových místech použít jako 
podklad červenou barvu buď přerušovaně, nebo jako souvislý pás. 
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Možnosti zvýraznění VJP v prostoru 
křižovatky 
 

Prostorové parametry provozu autobusů/trolejbusů VHD po tramvajovém tělese  
Normové ustanovení zakazující provoz BUS po tramvajovém tělese při osové vzdálenosti 
tramvajových kolejí menší než 3,50 m nemá příliš logiku (rozhodující parametr není osová vzdálenost, 
ale šířka tramvajového pásu), navíc praxe ukazuje, že v zájmu preference veřejné dopravy je možný 
provoz BUS i na tramvajových tělesech a sdružených zastávkách i při menší osové vzdálenosti. 
 
Závěry: 

 rozhodující jsou reálné šířkové parametry tramvajového tělesa, nikoli osová vzdálenost 
tramvajových » ČSN 73 6110, 

 společný provoz lze realizovat i na stávajících tratích 
 at= 7,00 m » ep= 3,50 m » aBUS= 3,50 m 
 at= 6,50 m » ep= 3,00 m » aBUS= 3,25 m, 

 v oblouku je nutné respektovat prostorové nároky TRAM i BUS 
 dělicí čára v ose prostoru mezi obrysy tramvají 
 pro Rs≤ 40 m prověřit vlečné křivky, 

 sdružené zastávky jsou nejužším místem » ČSN 28 0138 
 ep= 3,50 m je zcela vyhovující 
 ep= 3,00 m vyžaduje zvláštní režim 

• snížení rychlosti vozidel 
• minimalizace mezery mezi BUS a nástupní hranou. 

 
Sjezd autobusů/trolejbusů VHD z tramvajového tělesa 
Nájezd autobusu/trolejbusu na tramvajové těleso a především jeho sjezd z něj jsou „manévry“, které 
je třeba jednoznačně a srozumitelně vyznačovat zejména ostatním účastníkům silničního provozu. 
Problematiku lze rozdělit na sjezd autobusů/trolejbusů VHD  
z tramvajového tělesa v mezikřižovatkovém úseku a na sjezdy v oblasti křižovatky (které budou 
předmětem následujícího tématu). 
Závěry: 

 provedení sjezdu BUS z tramvajového tělesa není řešeno v TP či vzorových listech, 

 svislé dopravní značení IP23c v současnosti vyhovuje, je třeba definovat ukončení platnosti 
IP20a, 

 u neřízeného sjezdu je vhodné vyznačit přednost v jízdě autobusu VHD vodorovným 
dopravním značením (zejména šikmou čarou V2b vyznačující „průběžný“ pruh z VJP, 
případně pomocí nápisu POZOR BUS). 
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Vybraná vzorová řešení kombinace preference BUS na SSZ a prvků prostorové preference  
Řešení preference VHD při průjezdu křižovatkou často vyžaduje kombinaci preferenci na SSZ a prvků 
prostorové preference (vyhrazený jízdní/řadicí pruh), včetně situací sjíždění autobusů/trolejbusů z 
tramvajového tělesa v oblasti křižovatky. 
 
Závěry: 

 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 je nutné řešit předčasným přeřazením BUS do příslušného 
běžného řadicího pruhu s aplikací §14 (2), je nutno ale ošetřit např. vnitřním předpisem 
dopravce či silničního správního úřadu, 

 v případě nefunkčního SSZ může, dle Zákona 361/2000 Sb. §79 odst. f), zastavovat vozidla 
pracovník dopravce, 

 argument „nefunkčnosti signalizace“ nemůže být argument proti realizaci představených 
řešení, např. 

 

 
 
 
 

 signály pro tramvaje lze v určitých případech užít k řízení provozu BUS i mimo vyhrazený 
jízdní pruh, zejména tam, kde se jedné o principiálně obdobnou situaci, např. levé 
odbočení BUS z řadicího pruhu situovaného vpravo. 
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Další témata vzniklá při diskusi 

Zřízení zastávky v jízdním pruhu 
Možnost zřízení zastávky v jízdním pruhu závisí na intenzitě dopravy a četnosti linek VHD. Zastávka 
v jízdním pruhu slouží zpravidla ke zklidnění dopravy a je považována jako vhodný prvek ke zvýšení 
bezpečnosti chodců (zejména zastávka typu „zátka“). 
Závěry: 

 v případě 1 či více souběžných jízdních pruhů lze realizovat zastávku VHD v pravém jízdním 
pruhu s přímým výjezdem vozidel VHD do tohoto pruhu, 

 platí i v případě, kdy na průběžné jízdní pruhy bezprostředně za zastávkou navazují řadící 
pruhy před křižovatkou. 

 
Vedení autobusů do okružní křižovatky 
Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, který je přiveden k okružní křižovatce („OK“), může být ukončen 
dvěma způsoby: 

 do OK ústí 2 jízdní pruhy = obecný jízdní pruh a VJP, autobus dává přednost vozidlům na 
okruhu, bylo by třeba dořešit vzájemný vztah mezi BUS a ostatními vozidly vjíždějícími do OK, 

 VJP je ukončen před ústím do OK, v tom případě se postupuje dle závěrů pro ukončení VJP 
v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů. 

 
Náhradní autobusová doprava a její vedení po tramvajovém tělese 
Tramvajové tratě, vč. těch, které jsou vedeny na samostatném fyzicky odděleném tramvajovém 
tělese, a jsou pojížditelné, ale standardně se pro provoz autobusů nepoužívají, mohou být využity pro 
potřeby náhradní autobusové dopravy. 
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www.preferenceVHD.info 
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Ve spolupráci s: 
 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
Rytířská 10, Praha 1 

www.ropid.cz 
 

Speciální poděkování patří Čeňkovi Maléřovi a Lukáši Kubálkovi za pomoc a spolupráci při přípravě workshopu. 
 

 
Závěrečné resumé k Workshopu k metodice preference BUS 

Ing. Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, Ing. Tomáš Javořík,  
tým projektu PREFOS a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy 

 
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 

Ústav dopravních systémů 
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