
SABRINA
S A B R I N A – Safer Bicycle Routes in the Danube Area

www.interreg-danube.eu/SABRINA

R I Z I K A

Křižovatky a přejezdy: 
problémy při odbočení vlevo
Základní informace

Odbočování vlevo často pro cyklisty představuje náročnou až nebezpečnou situaci, protože se musí propojit s
motorovou dopravou jedoucí zezadu a hledat vhodnou mezeru mezi protijedoucími vozidly. Tato situace může
vyústit ve srážku cyklisty s motorovým vozidlem. Čím hustší je provoz a čím vyšší je rychlost motorové dopravy,
tím větší riziko pro cyklistu. Nepříjemné jsou i velké a složité křižovatky, které cyklistovi odbočení znesnadňují a
nutí ho k riskantním manévrům, například odbočení v okamžiku, kdy mezera není dostatečná. Studie naznačují,
že tato problematická situace má podíl na alespoň malém počtu smrtelných nehod cyklistů.

Nejlepší praktické postupy v oblasti bezpečnosti cykl istu - informační l ist o zlepšeních
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O jaký problém se jedná 
a kde se vyskytuje?

Pro cyklisty může být odbočování vlevo na
křižovatkách náročný až riskantní úkol, protože se
velmi často musí promísit s motorovou dopravou
jedoucí zezadu, a současně najít při jatelnou
mezeru v proudu proti jedoucích vozidel. Při těchto
manévrech hrozí, že se cyklista s vozidlem srazí (2,
7). Obzvlášť náročné jsou tyto situace v hustém
provozu a při vysokých rychlostech, tedy na
křižovatkách s vyšší povolenou rychlostí, kde je pro
cyklistu značně obtížné bezpečně splynout s
vozidly jedoucími zezadu a najít dostatečně
velkou mezeru pro odbočení (3, 6, 7, 10). Nanejvýš
problematické jsou pro cyklisty rozsáhlé a složité
křižovatky, před kterými je cyklopruh ukončen a
cyklista se musí zařadit do proudu motorových
vozidel, nebo dokonce přejet přes několik j ízdních
pruhů, aby se dostal do levého odbočovacího
pruhu (2, 4).

Co je příčinou problému?
Odbočování vlevo vyžaduje ze strany cyklisty
mnohem víc plánování, a také nutnost využít aktivní
jízdní pruhy. Obvykle jde o velmi náročný úkol,
protože cyklista se musí přemístit z pravého okraje
vozovky doprostřed a následně odbočit vlevo (7). Jde
tedy o obtížný šikmý pohyb, při kterém cyklista na
křižovatce kličkuje mezi auty (8), musí se ohlížet přes
levé rameno a gestem jasně naznačovat svůj záměr
odbočit vlevo, tj. zvednout levou ruku do výše
ramene (1, 7). Kromě toho, s výjimkou křižovatek se
signalizací pro odbočení vlevo, musí cyklista čekat a
hledat dostatečnou mezeru mezi protijedoucími
vozidly, což především v hustém provozu může být
značně obtížné. Cyklista může být nucen k riskantním
manévrům, jako je odbočení vlevo, aniž by mezera
mezi vozidly byla dostatečná. Výsledkem takových
nebezpečných akcí bývají srážky s protijedoucími
auty a zranění, nebo dokonce úmrtí cyklisty (10).

O jak velký problém se jedná?

(9) – na základě analýzy smrtelných dopravních nehod
cyklistů v Německu v letech 2013 až 2019 – uvádí, že
celkem 125 z 2761 smrtelných nehod cyklistů (tj. 4,5 %)
nastalo při odbočování cyklisty nebo jiného vozidla vlevo.
38 úmrtí cyklisty bylo následkem srážky mezi cyklistou
odbočujícím vlevo a vozidlem jedoucím zezadu, 14
cyklistů zemřelo při srážce s protijedoucím vozidlem.
Podobné výsledky naznačuje i (5), analýza smrtelných
nehod cyklistů v Berlíně v letech 2011 až 2016, kdy došlo
ke dvěma úmrtím cyklistů po srážce s protijedoucím
vozidlem a jednomu úmrtí cyklisty, který byl při
odbočování vlevo sražen vozidlem jedoucím zezadu. Obě
studie naznačují, že odbočování vlevo na křižovatkách
představuje pro cyklisty riziko z hlediska bezpečnosti a
těmto problémům lze přičítat alespoň malé procento
smrtelných dopravních nehod cyklistů.
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Různé konstelace dopravních nehod s cyklistou odbočujícím vlevo: střet cyklisty odbočujícího

vlevo s vozidlem jedoucím zezadu (cyklista na hlavní silnici nebo vyjíždějící z cyklopruhu); střet

cyklisty odbočujícího vlevo s protijedoucím vozidlem. (9)

Přehled souvisejících řešení

Příklady:

» Křížovatky a přejezdy
» Kruhové objezdy

ŘEŠEN Í
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