Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dn. 31 stycznia 2018r.
Znak sprawy: KMR/7/2018
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
31-586 Kraków, ul. Centralna 53
dot. projektu drogi dla rowerów wzdłuż ul. Konopnickiej, Kamieńskiego i Wielickiej

Szanowni Państwo,
Przedstawiony 26.01.2018 roku na stronie zikit.pl projekt trasy rowerowej wzdłuż ul.
Kamieńskiego wraz z kładką rowerową nad al. Powstańców Śląskich jest niezadowalający. Nie
uwzględnia wcześniej zgłaszanych poprawek do projektu i nie może być w zaproponowanej formie
realizowany.
Najpoważniejsze zastrzeżenia budzi projekt obiektu inżynierskiego nad al. Powstańców Śląskich i
torami kolejowymi, który ze względu na różnice wysokości (rzędu ok. 15 metrów, od 214 do 229 m
n.p.m.) i wynikające stąd możliwe prędkości rzędu 40-50 km/godz. rozwijane przez rowerzystów w
ruchu swobodnym w kierunku w dół do Ronda Matecznego u podstawy kładki musi być zmieniony.
Wątpliwości dotyczą też niektórych rozwiązań drogi dla rowerów poza obiektem na całej długości
od ul. M. Konopnickiej i S. Mitery do skrzyżowania z ul. Malborską i Wielicką.
Poniżej przedstawiamy uwagi szczegółowe dla:
1) obiektu inżynierskiego w planie i jego rozwiązań technicznych;
2) geometrii drogi dla rowerów wzdłuż łącznicy Powstańców Śląskich – Kamieńskiego;
3) przekroju poprzecznego obiektu inżynierskiego;
4) konstrukcji, oznakowania poziomego i przekrojów typowych drogi dla rowerów od Ronda
Matecznego do ul. Malborskiej,
5) rozwiązań geometrycznych w planie drogi dla rowerów od ul. Mitery do ul. Malborskiej.
Uwagi szczegółowe:
1) Kładka pieszo - rowerowa (geometria w planie, dowiązania do drogi dla rowerów):
W rejonie km 0+093 (połączenie drogi dla rowerów na projektowanym obiekcie inżynierskim z
drogą dla rowerów i pieszych wzdłuż istniejącej łącznicy) geometria jest niedopuszczalna. Projekt
musi uwzględnić fakt, że w tym miejscu rowerzysta zjeżdżający z góry obiektu (bez pedałowania i
hamowania!) będzie rozwijał prędkość rzędu nawet
40-50 km/godz., a rowerzysta jadący w przeciwnym kierunku, wjeżdżający na obiekt będzie się
rozpędzał w celu zgromadzenia możliwie wielkiej energii kinetycznej. Stąd suma prędkości
mijających się rowerzystów będzie wynosiła nawet ok. 60-70 km/godz.

Dlatego niedopuszczalne jest odginanie osi drogi dla rowerów (w projekcie są łuki o promieniach
10 m dopuszczalne dla prędkości kilkukrotnie mniejszych i energii kinetycznych rowerzystow
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rzędy wielkości mniejszych). Przy tych prędkościach rowerzyści będą "ścinali" łuki, co będzie
prowadziło do sytuacji niebezpiecznych. Ponadto geometria w planie jest niekorzystna - siła
odśrodkowa wypycha rowerzystów zjeżdżających w dół w stronę jezdni. W przypadku kolizji,
pośligu (a należy brać pod uwagę także ryzyko oblodzenia obiektu w zimie) rowerzysta może
wypaść na jezdnię.
W tym miejscu (od km 0+093 do ok. km 0+200) oś drogi dla rowerów w przedłużeniu obiektu musi
biec po łuku o stałym promieniu, zgodnym z promieniem łuku poziomego na obiekcie, zgodnie z
projektem 225 m (patrz szkic nr 1A), choć dopuszczalne jest jego zmniejszenie do ok. 100 m
(promień musi uwzględniać w tym miejcu również widoczność, dlatego nie powinien być
mniejszy).
Projekt musi zminimalizować skutki ewentualnego upadku rowerzysty na kładce (np. w przypadku
oblodzenia). W tym celu między jezdnią łącznicy i ul. Kamieńskiego a drogą dla rowerów należy
zaprojektować wybaczające wygrodzenie. Optymalną formą wygrodzenia jest gęsty żywopłot,
który uniemożliwi zsunięcie się rozpędzonego rowerzysty na jezdnię, a którego wybaczająca forma
zminimalizuje ewentualne obrażenia. Przypominamy, że zgodnie z D.U.2003.220.2181 żywopłot
stanowi urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które można stosować zamiennie z
balustradami U-11 lub podobnymi.
Ponieważ obiekt inżynierski o stałym pochyleniu podłużnym 5% biegnie po łuku poziomym,
należy ze szczególną uwagą zaprojektować balustrady: rowerzysta jadący
z wielką prędkością w dół (kierunek do Ronda Matecznego) będzie pochylał się w prawo,
równoważąc siłę odśrodkową. Konstrukcja balustrady musi być "wybaczająca". Konkretne
rozwiązanie balustrad jest proponowane w pkt. 3 poniżej, natomiast w dolnym odcinku najazdu na
obiekt można po stronie północnej nasadzić gęsty żywopłot, który spełni rolę wybaczającej
balustrady. Lokalizacje żywopłotu i barier są wskazane na załączonym szkicu 1B.
Ponadto należy zapewnić optymalną widoczność i ustalić pierwszeństwo na połączeniu dróg dla
rowerów znakami drogowymi. Pierwszeństwo musi mieć ruch rowerowy na osi Rondo Matecznego
- kładka. Na drodze dla rowerów wzdłuż łącznicy należy umieścić znak poziomy P-15 i pionowy A7 mini (szkic 1B) oraz duże lustro drogowe U-18 umożliwiające wzajemną obserwację
rowerzystów jadących w stronę Ronda Matecznego zarówno kładką jak i drogą dla rowerów
wzdłuż łącznicy.
Lustro drogowe zastosowane w analogicznej sytuacji (węzeł Błędnik w Gdańsku) przedstawiono na
załączonej fotografii nr 1.
Kwestia oznakowanie poziomego zostanie poruszona w dalszych punktach.
Na przyczółku wschodnim kładki w jezdni ul. Swoszowickiej zlokalizowany jest na projekcie
istniejący próg zwalniający. W związku z przepisami obowiązującymi będzie musiał być
przestawiony (nie może być lokalizowany bliżej niż 25 m od obiektu inżynierskiego).

2) Geometria drogi dla rowerów wzdłuż łącznicy Powstańców Śląskich – Kamieńskiego.
Dużą wątpliwość budzi pozostawienie obecnego przekroju i oznakowania poziomego jezdni
łącznicy, wpływająca na możliwość poprawnej budowy drogi dla rowerów. Zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie dopuszczalna w przypadku łącznicy jednopasowej jest szerokość 5,0 m a
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dwupasowej - 7,0 m. Łącznica na długim odcinku jest dwupasowa i ma szerokość 7,0 m ale na
włączeniu w jezdnię ul. Kamieńskiego jest jednopasowa i ma szerokość 6,0 m. Nie jest jasne,
dlaczego utrzymany jest przekrój dwupasowy.
Tymczasem zwężenie przekroju łącznicy jest niezbędne dla poprawnego oddzielenia jezdni i drogi
dla rowerów barierą U-14 a u podstawy najazdu na kładkę - żywopłotem (patrz dyskusja w pkt. 1).
Wskazane jest także utrzymanie przekroju jako droga dla rowerów i droga dla pieszych, także ze
względu na konieczność ustalenia pierwszeństwa znakami drogowymi (A-7 i P-15). Korekty zmian
łącznicy przedstawiają załączone szkice 1A i 1B.

Źródło przepisu: tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; D.U.2016.0124:
§ 87. 1.: „Jednopasowa łącznica jednokierunkowa, oznaczona dalej symbolem „P1”, powinna
mieć:
1) jezdnię wraz z opaskami o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m;
2) obustronne gruntowe pobocza, każde o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m.
2. Dwupasowa łącznica jednokierunkowa, oznaczona dalej symbolem „P2”, powinna mieć:
1) jezdnię wraz z opaskami o szerokości nie mniejszej niż 8,0 m;
2) obustronne gruntowe pobocza, każde o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m.[...]
3) Przekrój poprzeczny obiektu inżynierskiego.
Przekrój poprzeczny obiektu jest niewłaściwy. Najpoważniejszym problemem są balustrady, które
w obecnej formie mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na pochylenie podłużne
obiektu, wielkie prędkości rowerzystów oraz geometrię w planie (rowerzyści rozwijający wielkie
prędkości zjeżdżając w dół będą pochylać się w prawo, co grozi zaczepieniem o balustradę).

Balustrady powinny spełniać następujące wymagania:
•
•
•
•
•
•

być mocowane do obiektu z boku, poza przekrojem konstrukcji;
stanowić w przekroju poprzecznym wycinek koła lub elipsy, wypukły na zewnątrz obiektu
mieć wysokość 1,40 m łącznie z poręczą
być zwieńczone gładką poręczą o przekroju kolistym o średnicy min. 0,20 m
poręcz o identycznych parametrach może być umieszczona również na wysokości ok. 0,90
m
składać się z pionowych żaluzji zasłaniających widok z drogi dla rowerów w polu widzenia
co najmniej 45 stopni do osi podłużnej obiektu.

Wymagania te ilustruje załączony szkic nr 2 oraz fotografie 2 i 3, przedstawiające obiekt
inżynierskie w Krakowie – Tyńcu (most A4 na Wiśle) i w Grybowie (most na Białej, ul.
Leszczynowa). Poprawny projekt - z zastrzeżeniem wysokości balustrad - był sporządzony na
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etapie koncepcji (TPD Biuro Projektów Drogowych, sierpień 2016, nr rysunku D/3) i jest
wyszczególniony w dokumentacji audytowej. Należy projekt skorygować zgodnie z w/w.
Przy spełnieniu w/w wymagań uzyskuje się następujące korzyści:
• Wykorzystanie 100% szerokości konstrukcji obiektu dla ruchu rowerowego, (a nie ok. 80%
jak w projekcie - rowerzyści musza jechać co najmniej ok. 0,3 m od balustrad aby nie
zaczepić o nie kierownicą!);
• Minimalizację ryzyka zaczepienia przez rowerzystę o balustradę kierownicą: przy
wysokości 1,40 m rowerzysta uderza o gładką poręcz o średnicy ponad 20 cm
przedramieniem i ślizga się po niej, zachowując równowagę, kierownica roweru mieści się
poniżej poręczy;
• Komfort psychiczny osób cierpiących na lęk wysokości, przy normalnym wykorzystaniu
obiektu nie będą widzieć drogi prawie 20 metrów niżej.
Pewną wątpliwość budzi też sposób umieszczenia latarni, które mogą niedokładnie oświetlać
niweletę kładki. Optymalny sposób lokalizacji źródeł oświetlenia obiektów to zawieszenie ich 5-7
m nad niweletą w osi symetrii podłużnej obiektu. Jeśli zaproponowane w projekcie latarnie są w
stanie oświetlić 100% przekroju drogi dla rowerów, jest to rozwiązanie wystarczające.
Do wyjaśnienia jest też kwestia przekroju poprzecznego niwelety: odwrócony przekrój daszkowy
jest z pewnością właściwy dla odwodnienia części obiektu o pochyleniu podłużnym 1%. Jednak na
odcinku o pochyleniu 5%, zwłaszcza na odcinkach które w rzucie poziomym biegną na łuku,
przechyłka poprzeczna 2,5% może stanowić potencjalne zagrożenie: rowerzysta jadący w dół w
niektórych sytuacjach może być narażony na poślizg (oblodzenie). Do rozważenia jest
zastosowanie przekroju o pochyleniu jednostronnym w dół do wewnętrz łuku poziomego.
Ponadto na odcinku o pochyleniu podłużnym 5% należy poszerzyć przekrój drogi dla rowerów:
jadący w kierunku pod górę przy takim przekroju i takiej różnicy wysokości mogą nie tylko
przechylać się na boki naciskając na pedały, ale wręcz "wężykować". Jest to dodatkowy argument
za jednostronnym przechyleniem poprzecznym niwelety obiektu na spadku. Kierunek przechyłki
powinien zawsze być w dół do wewnątrz łuku poziomego. Poszerzenie drogi dla rowerów nie
oznacza poszerzenia konstrukcji, tylko inne wykorzystanie obecnego przekroju.
Nawierzchnia obiektu musi być przeciwpoślizgowa. Odcinek o pochyleniu 5% i dobieg poniżej
musi mieć uszorstnienie takie, jak ostatecznie po poprawkach nałożono na pochylni kładki
rowerowej w Płaszowie na odcinkach biegnących na łukach (estakada tramwajowo-rowerowa).

4) Odcinki drogi dla rowerów poza kładką budzą wątpliwości ze względu na nieprawidłowe
przekroje, niedostateczne oddzielenie od jezdni i konstrukcję.
Co prawda ul. Kamieńskiego jest formalnie drogą klasy Z (zbiorczą) ale przekrój 2x2, ograniczenie
prędkości znakami do 70 km/godz. i wysokie prędkości miarodajne powodują szereg
niedogodności, które należy zminimalizować projektem. Na całej długości (z wyjątkiem odcinka w
jezdni serwisowej z kontrapasem) droga dla rowerów powinna być oddzielona od jezdni barierą U14a, dopuszczalnie - z zamianą bariery na zieleń niską (gęsty żywopłot). Na całym odcinku od
Ronda Matecznego do skrzyżowania z ul. Malborską (a nawet Wielicką) należy utrzymać drogę dla
rowerów i ewentualnie położony obok niej chodnik i wyeliminować odcinki proponowane w
projekcie jako droga dla rowerów i pieszych.
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Na całej długości należy zrezygnować z nieuzasadnionej zmiany barwy nawierzchni.
Dotychczasowe doświadczenia z "łataniem" nawierzchni w rejonie przecięć zjazdami
indywidualnymi, publicznymi i skrzyżowaniami wskazują, że nie poprawiają one w żadnym
stopniu czytelności rozwiązania, zwłaszcza po zmierzchu i po zwietrzeniu pigmentu.
Na całej długości należy utrzymać jednolitą, asfaltową konstrukcję nawierzchni (dotyczy
również przecięć zjazdami indywidualnymi i publicznymi).
Na całej długości natomiast należy przewidzieć oznakowanie poziome w postaci linii
krawędziowych oraz linii segregacyjnej przerywanej w osi drogi dla rowerów. Oznakowanie
poziome musi być wykonane jako cienkowarstwowe, z farby o wysokim wskaźniku odblaskowości.
Na przecięciu zjazdów indywidualnych linie krawędziowe P-7 ciągłe należy zastępować liniami
przerywanymi P-1e.
Przekrój B-B jest niezgodny z zarządzeniem prezydenta m. Krakowa nr 2103/2004: niweleta drogi
dla rowerów jest położona wyżej niż chodnika. Należy w takim przypadku zrezygnować ze
zróżnicowania wysokościowego lub zastosować przekrój daszkowy odwrócony z oddzieleniem
drogi dla rowerów od chodnika otwartym ściekiem korytkowym o przekroju kolistym i szerokości
min. 0,5 m i głębokości do 0,07 m.
Przekrój D-D nie zapewnia właściwego oddzielenia drogi dla rowerów od jezdni o przekroju 2x2 i
wysokiej prędkości miarodajnej. Obecnie jezdnie ulicy Kamieńskiego są oddzielone od siebie
opaską i barierą U-14a. Postuluje się oddzielenie drogi dla rowerów barierą U-14a i poszerzenie
konstrukcji zgodnie ze szkicem nr 3. Dopuszcza się pozostawienie słupów latarń pod warunkiem
umieszczenia na nich malowaniem znaków U-9b.
Przekrój G-G pozwala na poszerzenie drogi dla rowerów i chodnika do 4,20 m przy zastosowaniu
balustrady przy murze oporowym (zamiast projektowanej "palisady"), analogicznie do balustrady
proponowanej na kładce. To umożliwi zaprojektowanie chodnika o szerokości 2,0 m i drogi dla
rowerów o szerokości 2,20 m lub chodnika o szer. 1,5 m i drogi dla rowerów o szer 2,70 m.
Takie rozwiązanie, przedstawione na szkicu nr 4 jest zalecane.
Przekój H-H proponuje się zastąpić rozwiązaniem następującym:
• zamiast wbudowania krawężnika i budowy drogi dla rowerów i chodnika proponuje się
wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącym poboczu jezdni ul. Kamieńskiego;
• tak wykonana droga dla rowerów zostaje wydzielona wbudowaniem bariery U-14a;
• rów odwadniający zostaje zastąpiony częściowo ocembrowaniem betonowym
• chodnik o szer. 1,5-2,0 m powstaje w krawężniku, częściowo na ocembrowaniu rowu,
latarnie znajdują się w przekroju chodnika.
Rozwiązanie dla przekroju H-H przedstawia szkic nr 5.
5) Korekty geometrii drogi dla rowerów w planie (poza obiektem inżynierskim).
Korekty wymaga połączenie drogi dla rowerów z jezdnią ul. Stanisława Mitery. Proponuje się
budowę drogi dla rowerów jak na szkicu nr 6 i oddzielenie jej w rejonie istniejącego kiosku
balustradą eliminującą ryzyko wchodzenia na drogę dla rowerów bez widoczności. Dodatkowo,
wlot drogi dla rowerów w jezdnię ul. Mitery powinien być wygrodzony słupkami przeszkodowymi
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U-12c lub U-5 w celu eliminacji zarówno nielegalnego wjazdu samochodów na drogę dla rowerów
jak i blokowania wjazdu przez zatrzymanie i postój.
Na Rondzie Matecznego należy skorygować geometrię drogi dla rowerów przez wlot północny,
przez wyspę dzielącą między jezdniami ul. Limanowskiego. Połączenie przejazdu dla rowerzystów
przez drogę dla rowerów jest zestawione pod kątem ok. 45 stopni, co uniemożliwia ewakuację
rowerzystów z przejazdu i może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Ponieważ przepisy dot.
oznakowania wskazują, że oznakowanie P-11 nie może być lokalizowane pod skosem większym
niż 1:3 postuluje się przynajmniej znaczące poszerzenie wlotu drogi dla rowerów (korektę w
krawężnikach) zgodnie ze szkicem nr 7.
Skomunikowanie drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Limanowskiego z jezdnią ul.
Limanowskiego należy skorygować tak, aby umożliwić wjazd w ul. Limanowskiego rowerzystom
jadącym od ul. Podskale. Ponadto wskazane jest wyeliminowanie włączania się do ruchu
wymuszającego podporządkowanie rowerzystów, stąd proponuje się korektę oznakowania
poziomego jezdni ul. Limanowskiego i korektę krawężników zgodnie ze szkicem nr 8. Dopuszcza
się wykonanie włączenia przy pomocy wyspy prefabrykowanej z ze słupkiem zespolonym U-5.
Skorygować należy geometrię drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowania (zjazdu publicznego?) z
ul. Czyżówka. Korekta jest niezbędna w celu trwałego wytworzenia pola widoczności między
wlotem a drogą dla rowerów. Korektę przedstawia szkic nr 9.
Poważnej korekty wymaga również skrzyżowanie ul. Kamieńskiego i ul. Malborskiej.
Zaproponowane rozwiązanie (droga dla rowerów i pieszych) jest substandardem z punktu widzenia
ruchu rowerowego i pieszego, ale zarazem utrzymuje zupełny brak widoczności na skrzyżowaniu.
Dlatego postuluje się rozwiązanie jak przedstawione z załączonym szkicu nr 10.
6) rozwiązań geometrycznych w rejonie Ronda Matecznego
Na odcinku w rejonie dawnej stacji paliw przy Rondzie Matecznego brak wymaganej skrajni
rowerowej pomiędzy ogrodzeniem salonu samochodowego a projektowaną ddr (szkic nr 11).
7) docelowej organizacji ruchu wzdłuż ul. Malborskiej
Konieczne jest realna ochrona przed nielegalnym parkowaniem wzdłuż cpr przy ul. Malborskiej (od
Kamieńskiego do Wielickiej). Będzie to łącznik estakady pieszo-rowerowej nad Dworcem Płaszów
z infrastrukturą wzdłuż Kamieńskiego i powinien być przejezdny.
Postulujemy rezygnację z krawężnika o okryciu +16 cm na rzecz wygrodzeniu cpr słupkami U-12c
kosztem zawężenia przekroju użytecznego poniżej 2,5m. Jako alternatywne rozwiązanie
proponujemy zamienić cpr na ddr, po którym przy braku chodnika może poruszać się pieszy
(fotografia 4 + szkic nr 12).

Załączniki:
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Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Krzysztof Nil Ryba
/podpisano elektronicznie/
Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.
39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z późn. zm.).

Otrzymują:
•
•

Adresat
a/a
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