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1.  PODJAZD POD SKARPĘ 

W Tomie 1 wśród podstawowych problemów wymieniono zapewnienie możliwie 

najwygodniejszego podjazdu pod skarpę. Aktualnie najbardziej łagodny podjazd prowadzi istniejącą 

drogą dla rowerów przez park Piszczele. Wskazane jest stworzenie drugiego dogodnego podjazdu 

wyprowadzającego na górę skarpy bliżej Starego Miasta. 

Mapa 1. Lokalizacja istniejących i potencjalnych podjazdów pod skarpę 

 

Źródło: opracowanie własne 

W pierwszym rzędzie dokonano oceny istniejących podjazdów oraz zaproponowanych w 

Koncepcji. Najważniejszym parametrem oceny jest wartość pochylenia podłużnego, jako czynnika 

najbardziej decydującego o wygodzie jazdy na rowerze. Uznano, że długość jazdy w poziomie nie ma 

aż takiego znaczenia dla rowerzysty i woli on nawet nadłożyć nieco drogi, jeśli dzięki temu będzie ona 

miała mniejsze pochylenie. Dla wszystkich podjazdów zmierzono pochylenie średnie dla całego 
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podjazdu, a dodatkowo starano się wychwycić najbardziej strome odcinki i wyliczyć pochylenie także 

dla nich. Dane zebrano w tabeli poniżej: 

Tabela 1. Pochylenia średnie i maksymalne podjazdów pod skarpę 

Lp. Trasa 
Pkt. 
górny 

Pkt. 
dolny 

Wyso-
kość 

Odle-
głość 

Pochy-

lenie 

1. Salve Regina (R-56)      

 średnio (Krakowska - Rokitek) 198 149 49 1070 4,58% 

  195 173 22 304 7,24% 

  173 163 10 235 4,26% 

  163 153 10 240 4,17% 

       

2. Piszczele  (R-12)      

 średnio (Podzamcze - Słoneczna) 188 153 35 1160 3,02% 

 Piszczele  - odc. górny 188 168 20 312 6,41% 

 Podzamcze - Staromiejska 165 155 10 100 10,00% 

       

3. Podzamcze - Mickiewicza (R-12 + R-13)      

 średnio 186,5 153 33,5 765 4,38% 

 Staromiejska - Tatarska 186 165 21 525 4,00% 

 Podzamcze - Staromiejska 165 155 10 100 10,00% 

       

4. Browarna      

 średnio (Rybaki - Sokolnickiego) 185 150 35 395 8,86% 

       

5. Zawichojska (R-2 - wariant 1)      

 średnio (Żwirki i Wigury - pl. Niepodległości) 186 155 31 640 4,84% 

 Zawichojska - przy murze 10 m podjazdu. 175 165 10 144 6,94% 

 Zawichojska - na zakręcie przy placu - 51 m 185,1 181,7 3,43 50,8 6,75% 

 Zawichojska - na zakręcie przy placu - 86 m 185,1 178,9 6,28 86,3 7,28% 

       

6. 

Zawichojska po skarpie (R-2 - wariant 

2)      

 średnio (Żwirki i Wigury -Sokolnickiego) 185 146,5 38,5 550 7,00% 

 górny podjazd 185 176 9 108 8,33% 

 środkowy podjazd 174 155 19 227 8,37% 

       

7. Kochanowskiego (R-22 - wariant 2)      

 średnio (Żwirki i Wigury - Ożarowska) 211 158 53 2396 2,21% 

 rejon ul. Obr. Westerplatte 207 202 5 193 2,59% 

 podjazd pod ul. Orzeszkowej 202 190 12 175 6,86% 

       

7a. wariant 2 - podjazd ul. Kruczą 175 170 5 70 7,14% 

Źródło: opracowanie własne 

Rzeczywiście spośród obecnie istniejących dróg dla rowerów i szlaków rowerowych trasa przez 

park Piszczele jest najmniej stromym podjazdem (średnie pochylenie 3,02%), ale należy zwrócić 

uwagę, że posiada ona bardzo stromy (10%) podjazd w początkowym odcinku przy Zamku chociaż 

jest to tylko ok. 10 m różnicy wysokości i dość stromy (6,4%) odcinek górny. 
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Bardzo źle wypada ul. Browarna ze średnim (i równomiernym) pochyleniem 8,8% i m.in. 

dlatego (a także ze względu na nawierzchnię) w Koncepcji nie poprowadzono nią żadnej trasy 

rowerowej. 

Trasa w ul. Salve Regina ma średni spadek 4,58%, ale aż 20 m różnicy wysokości (i to w 

górnej części) pokonywanych jest na pochyleniu o wartości aż 7,24%. 

Spośród podjazdów projektowanych najmniejszym pochyleniem będzie charakteryzowała się 

trasa R-22 (ul. Kochanowskiego) – średnie pochylenie tylko 2,21%. Niestety również na niej występuje 

odcinek bardziej stromy – przy ul. E. Orzeszkowej – o pochyleniu 6,86%. Natomiast tak duże 

pochylenie występuje tylko na 12 m różnicy wysokości. W wariancie 1 przebiegu trasy R-22 ul. Kruczą 

występuje podjazd o pochyleniu 7,14%. Dlatego też docelowo preferuje się wariant 2 – wzdłuż rowu. 

Niestety pod przebieg ten wystąpi konieczność wykupienia gruntów wzdłuż rowu. Przebieg wariantem 

1 można traktować jako przebieg etapowy (do czasu wybudowania przebiegu wg wariantu 1). 

Spośród dwóch wariantów podjazdu w rejonie ul. Zawichojskiej zauważalnie niższe pochylenia 

można uzyskać w wariancie 1 (wzdłuż ulicy) – pochylenie średnie 4,8%, maksymalne 7,3% na krótkim 

odcinku, na dłuższym odcinku pochylenie wynosi ok. 6,75%.  

W wariancie 1, gdzie trasa przebiega po skarpie pochylenie średnie wynosi 7,0%, a 

maksymalne powyżej 8,3% i to na większości długości. Są to istotnie wyższe wartości niż dla wariantu 

1. 

 

2. WARIANTY DLA TRASY R-1 W UL. ZAWICHOJSKIEJ 

Jak powyżej wspomniano dla odcinka trasy R-1 pomiędzy pl. Niepodległości i ul. Żwirki i 

Wigury zaproponowano wariant 1 przebiegający ul. Zawichojską oraz wariant 2 przebiegający po 

skarpie w miejscu wyznaczonym w nieobowiązującym obecnie miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego na drogę dla rowerów. 

 

2.1. Wariant Z-2 

W wariancie 2 całość trasy da się przeprowadzić po gruntach należących do miasta. Stanowią 

one obecnie nieużytki. Trasa wiedzie rodzajem lekkiego żlebu w skarpie. W górnej części 

zaproponowano rodzaj serpentyny do końcówki ul. Browarnej celem zmniejszenia pochylenia w 

górnym odcinku. 
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Rysunek 1. Legenda do rysunków wariantów 

 

Rysunek 2. Wariant Z-2 

 

Źródło: opracowanie własne 
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W wariancie 1 problemem jest wąski pas drogowy ul. Zawichojskiej poniżej zatoki 

przystankowej, wynoszący tuż za nią 11,4 m szerokości i nieco rozszerzający się dalej do 11,8 m. Na 

odcinku od zatoki w górę wzdłuż muru Wyższego Seminarium Duchownego znajduje się pas zieleni na 

którym można zmieścić drogę dla rowerów zarówno jedno – jak i dwukierunkową. Również na 

zakręcie ulicy ruch rowerowy zmieści się po tej samej stronie, ponieważ jezdnia ma w tym miejscu 

rezerwę szerokości i możliwe jest odzyskanie przestrzeni kosztem jezdni. 

Tabela 2. Ocena wariantu Z-2 

Wariant: 

Z-2 

Zalety: • Brak kolizji z drogami. 

 

Wady: • Pochylenie: średnie 7,0%, maksymalne 8,3 – 8,4% na bardzo dużej części 

trasy. 

• Wysoki koszt – na całej długości budowa drogi dla rowerów łacznie z 

zagospodarowaniem terenu zielonego. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dla wariantu 1 zaproponowano dwa podwarianty – A i B. 

 

2.1. Wariant Z-1A 

W wariancie 1A ruch rowerowy w dół byłby prowadzony po pasie dla rowerów w jezdni. W 

tym celu konieczne będzie zwiększenie szerokości jezdni do 8,0 m – to jest o ok. 0,5 m (przesunięcie 

krawężnika). W górę ruch rowerowy byłby prowadzony wydzieloną jednokierunkową drogą dla 

rowerów. Ze względu na pochylenie należy przewidywać większą od minimalnej szerokość drogi dla 

rowerów – 2,0 m.  
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Rysunek 3. Wariant Z-1A 

 

Źródło: opracowanie własne 

Fot. 1. Górny odcinek ul. Zawichojskiej 
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Na odcinku za zatoką przystankową ruch rowerowy byłby po obu stronach jezdni prowadzony 

ciągami pieszo – rowerowymi aż do punktów, gdzie szerokość pozwoli wydzielić jednokierunkowe 

drogi dla rowerów.  

Fot. 2. Dolny, wąski odcinek ul. Zawichojskiej 

 

Rowerzysta jadący od strony Wisły przed skrzyżowaniem Zawichojska / Żwirki i Wigury mijałby 

dojeżdżając do skrzyżowania wlot jednokierunkowej drogi dla rowerów z ul. Zawichojskiej, 

przejeżdżałby ul. Zawichojską na skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury i jechał jej zachodnią stroną. 

W porównaniu do wariantu 2 pochylenie podłużne jest zauważalnie mniejsze.  

Tabela 3. Ocena wariantu Z-1A 

Wariant: 

Z-1A 

Zalety: • pochylenie: średnie 4,84%, maksymalne 6,75 – 7,28% 

• brak przekraczania ul. Zawichojskiej między skrzyżowaniami 

Wady: • dla ruchu pod górę konieczność oczekiwania na światłach 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

2.1. Wariant Z-1B 

W wariancie 1B ruch rowerowy prowadzony jest dwukierunkowo, w górnej części ul. 

Zawichojskiej  po zachodniej stronie wydzieloną drogą dla rowerów wzdłuż muru WSM. za zatoka 

przystanku autobusowego konieczne jest przejście na drugą stronę ulicy, gdzie ze względu na brak 

wymaganej przestrzeni na wydzieloną drogę dla rowerów można przewidzieć jedynie drogę dla 

pieszych i rowerów, i to pod warunkiem zwężenia pasów ruchu do wartości minimalnej – 3,25 m i 

przesunięciu wschodniej krawędzi jezdni. Wówczas droga  dla pieszych i rowerów uzyska szerokość 

3,0 m. Przed samym skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury szerokość jest znowu większa i można 

wydzielić drogę dla rowerów. 
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Rysunek 4. Wariant Z-1B 

 

Źródło: opracowanie własne 

Do zalet wariantu należy oczywiście również jak wariancie 1A niższe pochylenie niż w 

wariancie 2.  Wadą jest konieczność przekraczania jezdni pomiędzy skrzyżowaniami. Natomiast trudno 

ocenić czy w porównaniu do przekraczania jezdni na skrzyżowaniu jest to lepiej czy gorzej 

Tabela 4. Ocena wariantu Z-1B 

Wariant: 

Z-1B 

Zalety: • pochylenie: średnie 4,84%, maksymalne 6,75 – 7,28% 

 

Wady: • zmiana strony jezdni 

• -> dodatkowa kolizja 

Źródło: opracowanie własne 
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3. WARIANTY DLA TRASY R-1 W UL. MICKIEWICZA 

Równie problematyczne jak wytrasowanie trasy R-1 pomiędzy pl. Niepodległości i ul. Żwirki i 

Wigury okazało się przeprowadzenie tej samej trasy dalej wzdłuż ul. Mickiewicza na odcinku wzdłuż 

parku. Kilka wariantów określono dla odcinka pomiędzy ul. Podwale i ul. Szkolną. 

 

3.1. Wariant M-1 

Podstawowy wariant (nr 1) zakłada prowadzenie ruchu rowerowego w stronę wschodnią nową 

drogą dla rowerów przez park wzdłuż istniejącego ciągu pieszego – do pl. św Wojciecha i dalej na 

zasadach ogólnych ul. Ogrodową do pl. Niepodległości. W drugą stronę ruch rowerowy poprowadzono 

pasem dla rowerów wyznaczonym w ul. Mickiewicza. 

Rysunek 5. Wariant M-1 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rozwiązanie to ma szereg istotnych zalet. Przede wszystkim w obu kierunkach rowerzysta 

porusza się najkrótszą możliwą drogą – wzdłuż ulicy, praktycznie po prostej (współczynnik wydłużenia 

praktycznie równy 1) . Również profil podłużny jest bardzo korzystny – w kierunku na zachód profil 
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jezdni cechuje się systematycznym, niemal jednorodnym pochyleniem na całej długości, w stronę 

wschodnią większość trasy jest płaska, pochylenie kumuluje się na końcowym odcinku za pl. św. 

Wojciecha, ale przy wymienionej organizacji ruchu rowerzyści pokonywaliby go wyłącznie w dół.  

Nie bez znaczenia jest także brak konieczności zmiany strony jedni, dzięki czemu unika się 

zbędnych kolizji i strat czasu. Przebieg jest także bardzo czytelny i oczywisty. 

Tabela 5. Ocena wariantu M-1 

Wariant: 

M-1 

Zalety: • Pochylenie maksymalne: 3,5%. 

• Współczynnik wydłużenia: 1 

• Brak zmian stron ulicy 

Wady: • Likwidacja możliwości parkowania  

 

Źródło: opracowanie własne 

Wadą tego wariantu jest jednakże konieczność likwidacji możliwości zatrzymywania 

(parkowania) pojazdów wzdłuż ul. Mickiewicza na tym odcinku.  

Dlatego też sprawdzono, czy istnieją inne możliwości poprowadzenia trasy rowerowej. 

Określono 3 dalsze warianty. Zasadniczo różnią się one wyłącznie sposobem prowadzenia ruchu 

rowerowego w kierunku na zachód. 

 

3.2. Wariant M-2 

W wariancie 2 ruch rowerowy na zachód poprowadzono ul. Żeromskiego (możliwość 

wydzielenia pasa dla rowerów w jezdni, przy zwężeniu pasów ruchu do szer. 2,50 m, dopuszczalnej 

dla ulicy klasy L przy uspokojeniu ruchu). Następnie trasa prowadziłaby ul. Parkową, która już obecnie 

jest uspokojona naprzemiennym parkowaniem (ruch jednokierunkowy), do ul. Mickiewicza, gdzie od 

ul. Parkowej rozpoczynałaby się jednokierunkowa droga dla rowerów po stronie północnej. 
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Rysunek 6. Wariant M-2 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zaletą wariantu 2 jest zachowanie możliwości postoju samochodów w ul. Mickiewicza. 

W wariancie tym występują jednak dwie stosunkowo istotne wady: rowerzysta musi nadłożyć 

drogi (współczynnik wydłużenia ok. 1,3 przy maksymalnym zalecanym dla trasy głównej 1,2), po 

drugie cały spadek  skumulowany jest na długości ul. Parkowej, co daje jej pochylenie podłużne ok. 

5,3%, znacznie wyższe niż w wariancie 1. Mniejsza jest także czytelność trasy. 

Tabela 6. Ocena wariantu M-2 

Wariant: 

M-2 

Zalety: • Zachowanie możliwości parkowania w ul. Mickiewicza. 

 

Wady: • Pochylenie maksymalne: 5,3%.  

• Współczynnik wydłużenia dla kierunku na zachód: 1,32. 

Źródło: opracowanie własne 
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3.3. Wariant M-3 

W wariancie 3 ruch w kierunku zachodnim poprowadzono ulicami: Podwale (droga dla piescy i 

rowerów w ramach trasy R-13) – Tatarską – Reformacką (możliwość wybudoania jednokierunkowej 

drogi dla rowerów) , dalej przez park po przekątnej (dwukierunkowa droga dla rowerów) do 

skrzyżowania Mickiewicza / szkolna i dalej przejazdem dla rowerzystów na drugą stronę ul. 

Mickiewicza. 

Rysunek 7. Wariant M-3 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wariant ten również umożliwia zachowanie postoju samochodów w ul. Mickiewicza. Jednak 

wady są takie same jak w wariancie 2, tylko w jeszcze większej skali:  współczynnik wydłużenia ok. 

1,8 najwyższe pochylenie podłużne aż. 10,2%, (w ul. Reformackiej). Te liczby dyskwalifikują ten 

wariant. 

Tabela 7. Ocena wariantu M-3 

Wariant: 

M-3 

Zalety: • Zachowanie możliwości parkowania w ul. Mickiewicza. 

 

Wady: • Pochylenie maksymalne: 10,2% !!! 

• Współczynnik wydłużenia: 1,84 !!! 

Źródło: opracowanie własne 
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3.4. Wariant M-4 

Udało się wskazać jeszcze jeden, dość zaskakujący wariant. Ruch rowerowy w kierunku na 

zachód poprowadzony byłby po stronie południowej jezdni. Droga dla rowerów dla kierunku na zachód 

wybudowana zostałaby na miejscu obecnego dolnego chodnika przy ul. Mickiewicza, a pieszym 

pozostałby tylko chodnik górny.  

Rysunek 8. Wariant M-4 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wariant ten ma zdecydowanie mniej wad dla rowerzystów w porównaniu do wariantów 2 i 3. 

zarówno pochylenie, jak i współczynnik wydłużenia nie odbiegają istotnie od wariantu 1. Natomiast 

wariant ten powoduje utratę przez pieszych możliwości korzystania z dolnego chodnika, z którego 

obecnie chętnie korzystają. Wybór tego wariantu zamiast wariantu 1 będzie zatem oznaczał 

przerzucenie negatywnych skutków realizacji dróg dla rowerów z kierowców samochodów na pieszych. 

Ponadto w wariancie tym powstaje konieczność zmiany strony ulicy Mickiewicza na wysokości 

ul. Szkolnej. Czy jest to wada czy nie decyduje, czy to przekroczenie będzie stanowiło dodatkową 

kolizję, czy też i tak w którymś miejscu rowerzysta musi zmienić stronę ulicy. Wszystko zależy od 

zastosowanej kombinacji wariantów dla ulicy Zawichojskiej i Mickiewicza (patrz niżej). Wariant M-4 

można połączyć tyko z wariantem Z-2.  
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Rysunek 9. Przekroje przez ul. Mickiewicza 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 8. Ocena wariantu M-4 

Wariant: 

M-4 

Zalety: • Zachowanie możliwości parkowania w ul. Mickiewicza. 

• Pochylenie maksymalne: 3,9%. 

• Współczynnik wydłużenia: 1. 

Wady: • Przejazd (przy ul. Szkolnej). 

• ograniczenie swobody pieszych. 

Źródło: opracowanie własne 

 

4. KOMBINACJE WARIANTÓW DLA UL. 
ZAWICHOJSKIEJ I  DLA UL. MICKIEWICZA 

 

Nie każdy wariant z grupy M może być połączony z dowolnym wariantem z grupy Z. Przy 

części kombinacji powstawałaby konieczność kilkukrotnej zmiany strony ulicy przez rowerzystów. 

Dla rowerzysty jadącego drogą dla rowerów po stronie zachodniej ul. Żwirki i Wigury i dalej 

ulicą Mickiewicza na zachód w każdym układzie musi wystąpić konieczność zmiany strony drogi (bo na 

początku porusza się po stronie lewej, a na końcu po prawej). Może to nastąpić w zależności od 

wariantu: 

• na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury / Zawichojska 

• na przejeździe przez Zawichojską przy zatoce autobusowej 

• na pl. Niepodległości 

• na skrzyżowaniu Mickiewicza / Szkolna 

Należy z góry wykluczyć kombinacje wariantów w których rowerzysta będzie zmuszony 

zmieniać stronę ulicy więcej razy. 

I tak wariant M-4 można połączyć tylko z wariantem Z-2, przy połączeniu z wariantami Z-1A i 

Z-1B rowerzysta musiałby trzykrotnie zmieniać stronę ulicy. 
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Rysunek 10. Połączenie wariantu M-4 z wariantem Z-2 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 11. Połączenie wariantu M-1 z wariantem Z-1A 

 

Źródło: opracowanie własne 

Natomiast z wariantem Z-2 można w zasadzie łączyć wszystkie pozostałe warianty dla ul. 

Mickiewicza – zawsze tylko jednokrotnie rowerzysta będzie musiał przekroczyć jezdnię. 

Na tym etapie zidentyfikowano także, że wariant 1B jest niemożliwy do połączenia 

z żadnym wariantem z grupy M, gdyż z kolei rowerzyści jadący w kierunku wschodnim 

musieliby trzykrotnie zmieniać stronę ulicy. Dlatego dalej (również z innych względów) 

opracowano zmodyfikowany wariant: Z-1BB. 
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5. WNIOSKI 

 

Wariant M-3 należy wykluczyć od razu, ze względu na bardzo słabe parametry. 

Wariantu Z-2 nie należy rekomendować ze względu na istotnie wyższe pochylenia – tak 

forsowny podjazd trudno uznać za spełniający wymóg wygody. W konsekwencji należy odrzucić także 

wariant M-4, gdyż mógłby on zostać zastosowany tylko w połączeniu z wariantem Z-2. 

Ponieważ wariant Z-1B okazał się niecelowy, gdyż prowadzenie kierunku w dół po stronie 

zachodniej ulicy powoduje w rezultacie konieczność trzykrotnego przekraczania jezdni, 

zaproponowano wariant zmodyfikowany: Z-1BB. Polega on na tym, że ruch w dół prowadzony będzie 

pasem dla rowerów w jezdni jak w wariancie Z-1A a drogą dla rowerów wzdłuż muru WSD jedynie 

ruch do góry. Zatem przejazd dla rowerzystów przez ul. Zawichojską będzie służył tylko do ruchu 

jednokierunkowego.  

Przejazd dla rowerzystów przez ul. Zawichojską w celu poprawy bezpieczeństwa warto 

wybudować z azylem. Razem z przejazdem można wyznaczyć przejście dla pieszych (m.in. jako 

dojście do przystanku). W ten sposób powstanie efektywne urządzenie uspokojenia ruchu. Ponieważ 

na pl. Niepodległości z pewnością również zachodzi potrzeba uspokojenia ruchu warto cały odcinek ul. 

Zawichojskiej  od ul. Kruczej do ul. Ogrodowej traktować jako ulicę o ruchu uspokojonym. Daje to 

możliwość zwężenia szerokości pasa ruchu. W dotychczasowych analizach zakładano szerokość pasa 

ruchu dla ul. zawichojskiej na 3,25 m. Jest to najmniejsza szerokość jaką dopuszczają przepisy w 

przypadku przebudowy istniejącej ulicy klasy Z (zbiorcza – szerokość pasa ruchu 3,25 – 3,50 m). 

natomiast w przypadku uspokojenia ruchu przepisy przepisują dla tej klasy ulicy pasy szerokości 2,75 

– 3,25 m. Zmniejszenie szerokości pasa ruchu do 3,10 m daje możliwość pozostawienia na górnym 

odcinku ulicy zachodniej krawędzi jezdni w obecnym położeniu. Wówczas dwa pasy ruchu szer. 3,10 

m i pas ruchu dla rowerów szer. 1,50 m pozostawiają przestrzeń dla chodnika szer. 1,50 m (z pewnym 

zapasem).  Przebudowa ulicy ograniczy się do przełożenia jednej krawędzi o 0,5 m, wypełnienia 

brakującego pasa podbudowy i nawierzchni i położenia nowej warstwy ścieralnej na całość. Druga 

krawędź jezdni będzie można pozostawić bez zmian.  
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Rysunek 12. Przekroje ul. Zawichojskiej - część górna 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 13. Przekroje ul. Zawichojskiej - część dolna 

   

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 14. Koncepcja przejazdu dla rowerzystów z przejściem dla pieszych i azylem w ul. Zawichojskiej - wariant Z-1BB 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Oczywiście dla wariantu Z-1A również można, i warto, rozpatrzyć wariant z uspokojeniem 

ruchu – wariant Z-1AA. Różniłby się on od wariantu Z-1A węższymi pasami ruchu, poszerzeniem 

odcinków pieszo – rowerowych po 0,15 m, a także wybudowaniem przejścia dla pieszych z azylem 

(bez przejazdu dla rowerzystów) przy przystanku autobusowym – celem uspokojenia ruchu. 

Spośród wariantów Z-1AA i Z-1BB rekomenduje się wariant Z-1BB. Wynika to z faktu, że 

przejazd przez skrzyżowanie Żwirki i Wigury / Zawichojska zajmuje dużo czasu, z uwagi na 

skomplikowany program o długim cyklu. Rowerzysta szybciej pokona trasę korzystając z 

analizowanego wcześniej przejazdu z azylem. Ponadto w wariancie Z-1AA na odcinku dolnym 

konieczne jest przesunięcie obu krawędzi jezdni, podczas gdy w wariancie Z-1BB krawędź zachodnia 

może pozostać nienaruszona. 

Ostatecznie rekomenduje się połączenie wariantów M-1 i Z-1BB. Dopuszczalny 

wydaje się także wariant Z-1AA. Wariant M-2 jest najlepszy ze wszystkich alternatywnych do M-1, ale 

jednak dużo od niego gorszy. Pozostałe warianty należy zdecydowanie odrzucić. 

Rysunek 15. Polaczenie wariantów M-1 i Z-1BB 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 


