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na 2019 – 2023

Marcin Dumnicki
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

Kraków, 22 maja 2018 r.



  

Czego potrzebuje Kraków?

„Połączenie wszystkich dzielnic Krakowa wygodnymi, szybkimi i 
spełniającymi najwyższe wymagania jakościowe drogami dla rowerów. 
Powinny one być zaprojektowane tak, aby bezpiecznie i wygodnie na 
nich czuł się zarówno kurier rowerowy, matka wioząca dziecko w 
foteliku, czy osoba starsza.” (więcej: http://kmr.org.pl/o-kmr/)

Cztery lata temu, 25 maja 2014 roku w referendum lokalnym 
175 033 mieszkańców Krakowa opowiedziało się „za 
budową więcej ścieżek rowerowych”.



  

Darmowy rowerowy plan Krakowa
 (http://rowery.zikit.pl/mapa/)



  

W realizacji



  

Cztery kluczowe samodzielne inwestycje
 rowerowe (plus dwie kolejne)

● Bezkolizyjne zjazdy przy Moście Kotlarskim

● Droga dla rowerów od Saskiej, wzdłuż Stoczniowców i 
Ofiar Dąbia, do Alei Pokoju + tunel pod Ofiar Dąbia

● Droga dla rowerów wzdłuż Herberta i Turowicza, 
bezkolizyjny zjazd do Tischnera i Wadowickiej

● Odcinek Tyniec-Skawina, w tym wzgórze Grodzisko

● Kładka przy Norbertankach

● Wiślana Trasa Rowerowa na wschód



  

Do realizacji



  

Na niebiesko – planowana
przebudowa łącznicy.

Na czerwono – ruch
rowerowy prowadzący
do/od węzła.

Ruch rowerowy na Kotlarskiej osiąga natężenia powyżej 3000 rowerów
na dobę, spodziewać się można > 10 tys. Prowadzenie ruchu kolizyjnie
przez łącznicę spowoduje paraliż.

Potrzebne rozwiązanie: bezkolizyjne połączenie rowerowe.



  

Droga dla rowerów z kładką przez
Wisłę. Kładka samodzielna lub
doczepiona do mostu.

Potrzebne jest też połączenie
z drogą dla rowerów po wale
oraz przebicie pod nasypem.

Podobna kładka (przyczepiona do
mostu (?)) jest potrzebna wzdłuż
ul. Nowohuckiej.



  

Bezkolizyjne dołączenie
południowych dzielnic
(Podgórze Duchackie,
Kurdwanów).

Bezkolizyjny przebieg
jest konieczny z uwagi
na ruch aut na węźle
oraz korytarz kolejowy.

Dodatkowo należy wykonać
drogę dla rowerów po
wschodniej stronie ul.
Wadowickiej. 



  

Na południe Wiślana Trasa Rowerowa
ma ciągłość za Oświęcim (80 km),
na północ Tyniec posiada (prawie)
połączenie z Krakowem.

Droga dla rowerów powinna iść
koroną wału przeciwpowodziowego
oraz kładką stokową przez
Górę Grodzisko.



  

W dalszej kolejności...

Kładka przez Wisłę, łącząca ul. Kasztelańską,
bulwar Rodła i Park Dębnicki.

Brakujący odcinek
WTR na wschód
(kontynuacja
w gminie Wieliczka).



  

Dziękuję za uwagę.

Wykorzystane grafiki:
http://rowery.zikit.pl/mapa/
https://openstreetmap.org/
https://www.facebook.com/KrakowMiastemRowerow/
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