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1 DOPRAVNÍ REŽIM VYHRAZENÉHO JÍZDNÍHO PRUHU 

PRO AUTOBUSY V ČR OD 1.1.2016 (VYHLÁŠKA Č. 

294/2015 SB.) 
 

V souvislosti s novelizací Zákona č. 361/2000 Sb. je od 1.1.2016 v platnosti nová Vyhláška č. 294/2015 

Sb., provádějící pravidla silničního provozu zejména s ohledem na dopravní značení (která nahradila 

původní Vyhlášku č. 30/2001 Sb.). Kromě jiných novinek přinesla tato nová vyhláška změnu v dopravním 

režimu vyhrazených jízdních pruhů – nově již vyhláška nestanovuje “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy 

městské hromadné dopravy osob”, ale “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní 

dopravy a trolejbusy”. To znamená, že dle nové legislativy mohou vyhrazený jízdní pruh využít nejen 

autobusy/trolejbusy MHD, ale všechny autobusy vč. dálkových linek, zájezdových autobusů, smluvních 

přeprav, apod. 

Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy dle Vyhlášky č. 294/2015 Sb.: 

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 dopravními 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 neb vhodný 
nápis. Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh 
určen pro vozidla taxislužby označený střešní svítilnou s nápisem TAXI. 

Tab. 1 Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu dle Vyhlášky č. 294/2015 Sb. 

Původní dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy MHD dle Vyhlášky č. 30/2001 Sb.: 

IP 20a 

 

Vyhrazený jízdní pruh 
“Vyhrazený jízdní pruh” (č. IP 20a), která vyznačuje jízdní pruh 
vyhrazený pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo 
trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům; tento 
jízdní pruh je současně pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými 
značkami, zejména č. V 1a nebo č. V 2a a nápisem “BUS”; ve spodní 
části značky lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen; 
v prostoru křižovatky se vyhrazený jízdní pruh vyznačuje jen 
vodorovnými značkami; 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 
vozidla nebo vhodný nápis. 

 
Tab. 2 Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu dle Vyhlášky č. 30/2001 Sb. (platná do 31.12.2015)  
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Změna dopravního režimu vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy s novým zněním Vyhlášky č. 

294/2015 Sb. může zkomplikovat dopravní řešení některých situací a progresivních preferenčních 

opatření, zejména: 

 v případě, že vyhrazený jízdní pruh je realizován na tramvajovém pásu 
Je žádoucí, aby na tramvajový pás mohly vjíždět pouze autobusy/trolejbusy MHD, respektive 
spoje v rámci integrovaného dopravního systému, jejichž řidiči mají příslušnou znalost situace a 
jsou garancí, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění tramvajového provozu. 
 

 v případě existence vyhrazeného jízdního pruhu či vyhrazeného řadicího pruhu, ve kterém je řízen 
provoz BUS signály pro tramvaje (dle §72 Zákona č. 361/2000 Sb.) 
Je nežádoucí, aby provoz jiných autobusů než autobusů/trolejbusů MHD (IDS) byl řízen signály 

pro tramvaje. Zde je navíc rozpor, mezi zněním vyhlášky a zněním zákona, kdy vyhláška pracuje 

s “vyhrazeným jízdním pruhem pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a 

trolejbusy” (Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 8), ale zákon stanovuje, že signály pro tramvaje lze užít 

“na jízdních pruzích vyhrazených pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo 

trolejbusy” (Zákon č. 361/2000 Sb., §72). 

U křižovatek s preferencí BUS navíc v drtivé většině případů dochází k detekci autobusu/trolejbusu 

veřejné dopravy prostřednictvím sofistikované (většinou rádiové) komunikace mezi 

autobusem/trolejbusem a řadičem křižovatky, který na základě této komunikace uděluje autobusu 

prioritu při průjezdu křižovatkou a na základě této komunikace rovněž řadič získává informaci 

o požadovaném směru průjezdu křižovatkou. Autobusy mimo MHD (IDS) však zařízením pro komunikaci 

s řadiči křižovatek vybaveni logicky nejsou. 

V kontextu projednávání této problematiky na Workshopu k metodice preference BUS (závěrečná 
zpráva dostupná z: http://preferencevhd.info/wp-content/uploads/2016/06/PREFOS-Workshop-Zaverecna-zprava-s-

prezencni-listinou.pdf) je předmětem tohoto materiálu porovnání dopravních režimů vyhrazených jízdních 
pruhů ve vybraných zemích Evropské unie.  

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


 

 

 

2 POROVNÁNÍ DOPRAVNÍCH REŽIMŮ VYHRAZENÉHO 

JÍZDNÍHO PRUHU PRO AUTOBUSY VE VYBRANÝCH 

ZEMÍCH EU 
 
Pro porovnání dopravních režimů vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy byl vybrán následující 

reprezentativní vzorek zemí Evropské unie (v abecedním pořadí): Francie, Německo, Polsko, Rakousko, 

Slovensko, Španělsko a Velká Británie. 

Vzhledem k mírným odlišnostem konkrétního způsobu definovaní vyhrazených jízdních pruhů jsou 

za účelem porovnání stanoveny následující tři typové dopravní režimy vyhrazených jízdních pruhů: 

režim A „Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy“ 
Takový vyhrazený jízdní pruh mohou využít pouze autobusy lokální (městské/obecní) hromadné 
dopravy, případně autobusy linek v rámci integrovaného dopravního systému plnící na území města 
úlohu městské hromadné dopravy. 
 

režim B „Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy pravidelné veřejné linkové dopravy“ 
Takový vyhrazený jízdní pruh mohou využít pouze autobusy realizující spoj v rámci pravidelné veřejné 
linkové dopravy (městské, příměstské i meziměstské). 
 

režim C „Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy“ 
Takový vyhrazený jízdní pruh mohou využít všechny autobusy – autobusy městské hromadné 
dopravy, veřejné linkové dopravy včetně autobusů nepravidelné dopravy, zájezdů, apod. 

Tab. 3 Typové dopravní režimy vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy. 

Přehledné srovnání dopravního režimu vyhrazených jízdních pruhů dle příslušné právní úpravy 

v jednotlivých zemích uvádí následující tabulka: 

stát EU 

režim A 
VJP pro autobusy 

městské hromadné 
dopravy 

režim B 
VJP pro autobusy 
pravidelné linkové 
veřejné dopravy 

režim C 
VJP pro autobusy  

ČR do 31.12.2015 (Vyhláška 30/2001 Sb.) x   

ČR od 1.1.2016 (Vyhláška 294/2015 Sb.)   x 

Francie x   

Německo  x  

Polsko  x  

Slovensko  x  

Španělsko  x  

Velká Británie x  x 
Tab. 4  Srovnání dopravního režimu vyhrazených jízdních pruhů dle příslušné právní úpravy ve vybraných zemích EU.  

Jak je patrné z Tab. 4 většina drtivá většina vybraných zemích má ve svých právních normách zakotven 

dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy jako jízdního pruhu vyhrazeného pro autobusy 

pravidelné linkové veřejné dopravy - užití „BUS pruhu“ tedy neomezují pouze na městkou hromadnou 

dopravu a umožňují využití o autobusy příměstské či pravidelné regionální dopravy. Kromě jednoho ze 

dvou možných dopravních režimů vyhrazeného jízdního pruhu ve Velké Británii, neumožňují vybrané 

země provoz všech autobusů ve vyhrazeném jízdním pruhu, tak jak to umožňuje v ČR nové znění Vyhlášky 

č. 294/2015 Sb. 
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2.1 FRANCIE 

Ve Francii definuje dopravní značení vyhláška „Annex rélatif à la signalisation des routes et autorutes“. 

Vyhrazený jízdní pruh je vyznačován dopravní značkou B 27a a je definován jako jízdní pruh vyhrazený 

pro vozidla pravidelné městské (obecní) dopravy. 

Vyobrazení 
dopravní značky 
 

B 27a 
 

 

 
 

Originální znění 
ustanovení 

Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun. 

Překlad  
Jízdní pruh pro vozidla pravidelné veřejné dopravy ve městě. 
 

Typová 
charakteristika 
dopravního režimu 

 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy 

Zdroj http://blog.velib.paris.fr/wp-content/uploads/2011/05/voie-non-ouverte-aux-velos.gif 
http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete1967_2annexe_vc20120402_c
le03791b.pdf 

Tab. 5 Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy ve Francii. 

  

http://blog.velib.paris.fr/wp-content/uploads/2011/05/voie-non-ouverte-aux-velos.gif
http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete1967_2annexe_vc20120402_cle03791b.pdf
http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete1967_2annexe_vc20120402_cle03791b.pdf


 

 

 

2.3 NĚMECKO 

V Německé spolkové republice je dopravní značení definováno vyhláškou „Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung“. Vyhrazený jízdní pruh je vyznačován dopravní 

značkou č. 245, přičemž tento jízdní pruh je vyhrazen pouze pro autobusy linkové dopravy. 

Vyobrazení 
dopravní značky 
 

č.245 

 

 
 

Originální znění 
ustanovení 

Zeichen 245 Linienomnibusse 
Der so gekennzeichnete Sonderfahrstreifen ist Omnibussen des Linienverkehrs vorbehalten. 
Dasselbe gilt auch für Taxen, wenn dies durch das Zusatzschild 'Taxi frei' angezeigt ist, sowie 
für Radfahrer, wenn das Radfahrersymbol vorhanden ist. 

Překlad Značka 245 pruh pro autobusy 
Zvláštní jízdní pruh vyhrazený pro autobusy linkové dopravy. Totéž platí pro vozidla taxi, 
jestliže značka zobrazuje "volno pro taxi" a pro cyklisty, jestliže zobrazuje symbol cyklisty. 

Typová 
charakteristika 
dopravního režimu 

 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy (vozidla) pravidelné veřejné dopravy 

Zdroj http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26012001_S3236420014.htm 
Tab. 6 Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy v Německu. 

  

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26012001_S3236420014.htm
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2.5 POLSKO 

V Polsku je vyhrazený jízdní pruh definovaný dopravními značkami  D-11 a D-12. Značka D-11 informuje 

řidiče o začátku vyhrazeného jízdního pásu pro autobusy a značka D-12 potvrzuje jeho výskyt v úsecích 

mezi křižovatkami. V obou případech mohou vyhrazený jízdní pruh využít pouze autobusy veřejné 

hromadné dopravy. 

Vyobrazení 
dopravní značky 
 

D-11 
D-12 

 

          
 

 Originální znění 
ustanovení 

Znak D-11 Znak D-11 „poczàtek pasa ruchu dla autobusów” stosuje sie w celu oznaczenia 
poczàtku pasa przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) komunikacji publicznej, 
znajdujàcego sie po prawej stronie. Znak D-11 powinien mieç wymiary takie, jak ustalono dla 
znaków duzych. Znak D-11 umieszcza sie obok jezdni, w miejscu, od którego obowiàzywaç ma 
zakaz poruszania sie po wyznaczonym pasie ruchu innych pojazdów niz autobusy lub 
trolejbusy. Jezeli na tym pasie dopuszcza sie takze ruch innych pojazdów, to na znaku D-11 
pod napisem BUS nalezy umiesciç napis okreslajàcy rodzaj takich pojazdów np. TAXI. 
Dopuszczenie do poruszania sie po pasie ruchu dla autobusów innych pojazdów powinno byç 
ograniczone w takim stopniu, aby pojazdy te nie powodowaly utrudnienia ruchu autobusów 
(trolejbusów), dla których pas jest przeznaczony.  
 
Znak D-12 „pas ruchu dla autobusów” stosuje sie w celu potwierdzenia wystepowania takiego 
pasa na calym odcinku miedzy skrzyzowaniami. 
Znak D-12 powinien mieç wymiary takie, jak ustalono dla znaków duzych; stosuje sie go, gdy 
dlugosç odcinka pasa dla autobusów miedzy skrzyzowaniami przekracza 400 m, oraz 
umieszcza obok jezdni w polowie tego odcinka. 

Překlad Značka D-11 "začátek pruhu pro autobusy" se používá k označení začátku pruhu určeného 
pouze pro autobusy (trolejbusy) veřejné dopravy, který se nachází po pravé straně. 
Značka D-11 by měla mít takovou velikost, jako sada pro velké značky. Značka D-11 se umisťuje 
podél silnice v místě, kde začíná zákaz pohybu jiných vozidel než autobusů nebo trolejbusů. 
Pokud tento pruh umožňuje provoz i jiných vozidel, je nutno na značku D-11 pod nápis BUS 
doplnit i text, který určuje druh těchto vozidel, např. taxi. 
Používání vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy jinými vozidly by mělo být omezeno natolik, 
aby tato vozidla neomezovala pohyb autobusů (trolejbusů) pro které je pruh určen. 
Značka D-12 "pruh pro autobusy" se používá po potvrzení výskytu takového pruhu v úseku mezi 
křižovatkami. 
Značka D-12 by měla mít velikost, jaká byla stanovena pro velké značky; používá se, když je 
délka úseku pruhu pro autobusy mezi křižovatkami delší než 400 m a umisťuje se podél silnice 
v polovině tohoto úseku. 

Typová 
charakteristika 
dopravního režimu 

 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy (vozidla) pravidelné veřejné dopravy 

Zdroj http://dziennikustaw.gov.pl/du/2003/s/220/2181/D2003220218102.pdf 
Tab. 7 Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy v  Polsku. 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2003/s/220/2181/D2003220218102.pdf


 

 

 

2.6 SLOVENSKO 

Právní normou pro definování pravidel silničního provozu na Slovensku je Zákona 8/2009 Z.z., o cestnej 

premavke, respektive Vyhláška 9/2009 Z.z., kterou se provádí zákon o cestnej premavke. V rámci 

dopravního značení je ekvivalentem české dopravní značky IP20a slovenská dopravní značka C 24a 

(„Vyhradený jazdný pruh): 

Vyobrazení 
dopravní značky 
 

C 24a 

 

 
 

Originální znění 
ustanovení 

Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C 24a) označuje jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre 
vozidlá vyznačené na značke príslušnými významovými symbolmi zo zvislých značiek a jeho 
situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom. Značka sa taktieţ pouţíva na označenie 
kombinovaného vyhradeného jazdného pruhu pre vyznačené vozidlá vyznačením viacerých 
významových symbolov zo zvislých značiek na značke, ako napríklad významového symbolu zo 
značky č. B 7 pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy, a 
významového symbolu zo značky č. B 11 pre cyklistov; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá 
pravidelnej verejnej dopravy môţu pouţívať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy 
aj vozidlá taxisluţby zriadené na prepravu osôb. Značka č. C 24a sa pouţíva najmä so značkami 
č. V 1a, č. V 2a alebo so značkou č. V 14 s príslušným nápisom na ceste (napríklad „BUS“) alebo 
s príslušným významovým symbolom zo zákazových značiek. V priestore kriţovatky sa 
vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený jazdný 
pruh je vyhradený len na určitý čas, tento čas je uvedený v spodnej časti značky č. C 24a. 

Překlad do českého 
jazyka 

Značka Vyhrazený jízdní pruh (č. C 24a) označuje jízdní pruh vyhrazený ve směru jízdy pro 
vozidla vyznačená na značce příslušnými významovými symboly ze svislých značek a jeho 
umístění ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Značka se taktéž používá na označení 
kombinovaného vyhrazeného jízdního pruhu pro vyznačená vozidla vyznačením více 
významových symbolů ze svislých značek, jako například významového symbolu ze značky č. B 
7 pro vozidla pravidelné veřejné dopravy, jako jsou autobusy nebo trolejbusy, a významového 
symbolu ze značky č. B 11 pro cyklisty; vyhrazený jízdní pruh pro vozidla pravidelné veřejné 
dopravy mohou používat mimo vozidel pravidelné veřejné dopravy také vozidla taxislužby 
zřízená pro přepravu osob. Značka č. C 24a se používá zejména se značkami č. V 1a, č. V 2a 
nebo se značkou č. V 14 s příslušným nápisem na vozovce (například „BUS“) nebo s příslušným 
významovým symbolem ze zákazových značek. V prostoru křižovatky se vyhrazený jízdní pruh 
označuje pouze příslušnými vodorovnými značkami. Jestliže je jízdní pruh vyhrazený pouze pro 
určitý čas, tento čas je uvedený ve spodní části značky č. C 24a. 

Typová 
charakteristika 
dopravního režimu 

 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy (vozidla) pravidelné veřejné dopravy  

Zdroj http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/zakony/UZ%209_2009%20k%201.1.2
014.pdf 

Tab. 8 Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy na Slovensku. 

  

http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/zakony/UZ%209_2009%20k%201.1.2014.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/zakony/UZ%209_2009%20k%201.1.2014.pdf
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2.7 ŠPANĚLSKO 

Ve Španělském království jsou pravidla silničního provozu prováděna zákonem Código de Tráfico 

y Seguridad Vial (poslední aktualizace 21.8.2016), který definuje i příslušné dopravní značení. Vyhrazený 

jízdní pruh je vyznačován dopravní značkou S-51, která označuje pruh vyhrazený vozidlům veřejné 

hromadné dopravy (a případně dalším vyznačeným vozidlům). 

Vyobrazení 
dopravní značky 
 

S-51 

 

 
 

Originální znění 
ustanovení 

Carril reservado para autobuses 
Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean de transporte colectivo 
de circular por el carril indicado. La mención taxi autoriza también a los taxis la utilización 
de este carril. 
 
 En los tramos en que la marca blanca longitudinal esté constituida, en el lado exterior de este 
carril, por una línea discontinua, se permite su utilización general exclusivamente para realizar 
alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o 
adelantar, dejando siempre preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis. 

Překlad Dopravní značka „Jízdní pruh vyhrazený pro autobusy“ označuje zákaz jízdy v takto označeném 
pruhu pro řidiče jiných vozidel než hromadné dopravy. Nápis „taxi“ pak autorizuje k užívání 
daného pruhu i vozidla taxi.  
 
V úsecích, kde je tento jízdní pruh z vnější strany označen bílou přerušovanou čarou, je dovoleno 
používat tento jízdní pruh všem vozidlům pouze pokud se nerealizuje zastavení, stání, změna 
směru jízdy nebo předjíždění. I tak má vždy přednost autobus, popřípadě taxi. 

Typová 
charakteristika 
dopravního režimu 

 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy (vozidla) pravidelné veřejné dopravy 

Zdroj http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=020_Codigo_de_Trafico_y_Segu%20ridad_Vial 
 

Tab. 9 Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy ve Španělsku. 

  

http://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=020_Codigo_de_Trafico_y_Segu%20ridad_Vial


 

 

 

2.9 VELKÁ BRITÁNIE 

Ve Velké Británii definuje pravidla silničního provozu a příslušné dopravní značení The Highway Code 

(aktuální verze ze 7.8.2016). Vyhrazený jízdní pruh existuje ve dvou verzích - vyhrazený jízdní pruh pro 

autobusy „lokální hromadné dopravy“ (s nápisem „local“) a vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, který 

mohou využít všechny autobusy. 

Vyobrazení 
dopravní značky 

 

 
 

Originální znění 
ustanovení 

With-flow bus lane ahead that can also be used by pedal cycles and taxis. Hours of operation 
may be shown. 
 
The word "local" on the bus symbol means the only buses that may use the lane are those 
running a local service. Where the word "local" is not shown, the lane may be used by any 
vehicle designed to carry more than 8 passengers, excluding the driver, and local buses. Solo 
motorcycles may use the lane where the motorcycle symbol is shown on the signs. Other 
vehicles may enter and stop in a bus lane to load and unload unless signs alongside the lane 
indicate otherwise. 

Překlad Průběžný jízdní pruh pro autobusy, který může být využíván také cyklisty a taxi. Může být časově 
omezen. 
 
Slovo "lokální" na symbolu autobusu znamená, že jízdní pruh mohou používat pouze lokální 
hromadné dopravy. Tam, kde není zobrazeno slovo "lokální", je možné pruh využít jakýmkoliv 
vozidlem určeným k přepravě více než 8 cestujících mimo sedadlo řidiče a místními autobusy. 
Motocykly mohou využívat pruh, jestliže je na značce vyobrazen symbol motocyklu. 
Ostatní vozidla mohou využít pruhu pro autobusy pro nakládku a vykládku, jestliže není 
dopravním značením dáno jinak. 

typová 
charakteristika 
dopravního režimu 

 vyhrazený jízdní pruh pro vozidla městské hromadné dopravy  
 vyhrazený jízdní pruh pro všechny autobusy 

Zdroj https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/519129/know-your-
traffic-signs.pdf 

Tab. 10 Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy ve Velké Británii (část 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/519129/know-your-traffic-signs.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/519129/know-your-traffic-signs.pdf
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Samostatná komunikace pro autobusy je vyznačována následujícím provedením dopravní značky: 

Vyobrazení 
dopravní značky 

 

 
 

Originální znění 
ustanovení 

Route for buses and pedal cycles only (cycles not admitted when cycle symbol not shown; taxis 
admitted when "taxi" shown in upper sign). 

Překlad Cesta vyhrazená pouze pro autobusy a cyklisty (provoz cyklistů není povolen, jestliže na značce 
není vyobrazen symbol cyklisty, taxi je povoleno, jestliže je "taxi" uvedeno na značce). 

Zdroj https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/519129/know-your-
traffic-signs.pdf 

Tab. 11 Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy ve Velké Británii (část 2).  

  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/519129/know-your-traffic-signs.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/519129/know-your-traffic-signs.pdf
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