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1.

Wstęp

Badania natężenia ruchu w Rzeszowie obejmowały jedynie ruch samochodowy i komunikację
publiczną. Pomimo wielokrotnych zapewnień Ratusza o wspieraniu rowerzystów, do tej pory nie zajęto
się problematyką ruchu rowerowego. Jedynym podjętymi inicjatywami była budowa dróg rowerowych
przy okazji remontów ulic.
Uważamy za oczywisty fakt, że w celu kształtowania infrastruktury rowerowej zgodnie z potrzebami
należy najpierw je poznać. Z powodu braku podstawowych danych o ruchu rowerowym w mieście,
Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl podjęło się przeprowadzenia własnych badań.
Pomiary polegały na bezpośredniej obserwacji ruchu rowerowego w wybranych punktach
pomiarowych. Przeprowadzono je w czerwcu 2012 i 2014 r. w „typowych” dniach tygodnia
(poniedziałek–czwartek) w szczytach porannym (godz. 6.30–8.30) i popołudniowym (14.30–16.30).
Badania miały na celu zbadanie codziennych zachowań komunikacyjnych, toteż w niniejszym raporcie
nie uwzględniono pomiarów wykonanych weekendy i piątki, kiedy zachowania komunikacyjne są
nietypowe. Na kartach pomiarowych zapisywano kierunek, z jakiego przyjeżdżali rowerzyści, a także
z którego elementu drogi korzystali – z jezdni, drogi dla rowerów, chodnika – w zależności od specyfiki
miejsca pomiaru.

Rys. 1. Miejca pomiarów ruchu rowerowego. Na czerwono zaznaczono lokalizacje z 2012 r., natomiast na
fioletowo lokalizacje, w których powtórzono pomiary w 2014 r.

3

Wybrane lokalizacje pomiarów to punkty krytyczne z punktu widzenia komunikacji w mieście. Są to
miejsca przekraczania barier przestrzennych (mosty nad Wisłokiem, połączenia przez linię kolejową
w okolicach dworca, przejście przez al. Cieplińskiego) oraz skrzyżowania głównych tras rowerowych.
Dzięki zrzutom z kamery umieszczonej w siedzibie Radia Rzeszów przeprowadzono również
całodzienną obserwację ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Zamkowej i al. Pod
Kasztanami.
Po doświadczeniach sprzed dwóch lat, w 2014 r. zrezygnowano z pomiarów w niektórych miejscach,
aby lepiej zbadać ruch w pozostałych – bardziej reprezentatywnych.
Głównym celem badań było poznanie skali ruchu rowerowego jako środka transportu i poznanie
dynamiki zmian na przestrzeni dwóch lat. Sprawdzane również było, czy rowerzyści korzystają
z infrastruktury zgodnie z założeniami projektu i oznakowaniem. W tym celu wybrano skrzyżowania al.
Powstańców Warszawy z ul. Dąbrowskiego oraz al. Sikorskiego (brak przejazdów pomimo
wybudowania dróg rowerowych), a także skrzyżowanie al. Cieplińskiego z ul. Jałowego (przejście dla
pieszych na trasie do Śródmieścia). Oprócz tego chcieliśmy poznać proporcje płci rowerzystów,
popularność używania kasków, a także udział roweru publicznego RoweRes w ogólnej strukturze ruchu.
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2.

Ogólne trendy
2.1. Natężenie ruchu rowerowego

Przez dwa lata ruch rowerowy wzrósł o 28%: w szczycie popołudniowym o 24%, natomiast w szczycie
porannym o 31%. Większa dynamika przyrostu w szczycie porannym pozwala na postawienie tezy, że
mieszkańcy Rzeszowa coraz chętniej korzystają z roweru jako środka transportu. Natężenie ruchu
rowerowego wzrosło we wszystkich badanych lokalizacjach. Największy przyrost zanotowano na
Moście Karpackim (56%) oraz Moście Zamkowym (52%). Średnie natężenie ruchu rowerowego
w szczycie osiągnęło tam odpowiednio 357 i 274 rowerzystów na godzinę. Najmniejszy przyrost
zaobserwowano na Moście Narutowicza – zaledwie 7%, a w szczycie porannym natężenie wręcz spadło
– o 16%. Najwyraźniej organizacja ruchu po przebudowie tego nie zachęciła wielu nowych
użytkowników. Podobnie słabe wyniki zanotowano na skrzyżowaniu al. Witosa z ul. ul. Wiktora
i Wyspiańskiego – ruch rowerowy wzrósł o 6%, w szczycie popołudniowym spadając o 10%.
Tabela 1. Natężenie ruchu rowerowego w punktach pomiarowych.

szczyt poranny
Lokalizacja
Most Lwowski
Most Narutowicza
Most Zamkowy
Kładka na Bulwarach
Most Karpacki
Wiadukt Tarnobrzeski
Tunel na Siemieńskiego
Rejtana/Kopisto
Witosa/Wiktora
Powst. Warszawy/Dąbrowskiego
3 Maja

2012
169
76
152
82
178
94
95
261
150
152
111

2014
215
64
259
98
317
137
87
303
196
210
170

szczyt
popołudniowy
2012
2014
149
213
69
89
191
291
133
155
280
396
149
138
98
134
222
274
232
209
113
-

2.2. Płeć
W strukturze płci rowerzystów zaznacza się wyraźna przewaga mężczyzn. W 2014 r. odsetek
rowerzystek wyniósł 33,5%. Jest to o 3 pproc. więcej niż zmierzono w 2012 r. Odsetek ten jest także
wyższy niż zmierzony w innych miastach (28% – Warszawa 2011)1. Największy udział kobiet w ruchu
rowerowym, zarówno w 2012 jak i w 2014 roku, zanotowano na Moście Zamkowym – jedynym moście
wyposażonym w infrastrukturę rowerową. W tej lokalizacji zaobserwowano również największy
udziału rowerzystek w ruchu – z 36 do 45%. Wysoki odsetek rowerzystek zaobserwowano także na
skrzyżowaniu Rejtana/Kopisto/Niepodległości – wzrost z 35 do 40%.

1

Pomiar ruchu rowerowego w Warszawie we wrześniu 2011, Zielone Mazowsze, Warszawa 2011.
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Tabela 2. Udział kobiet w ruchu rowerowym w zależności od punktu pomiarowego.

udział kobiet w
ruchu rowerowym
Lokalizacja
Most Lwowski
Most Narutowicza
Most Zamkowy
Kładka na Bulwarach
Most Karpacki
Wiadukt Tarnobrzeski
Tunel na Siemieńskiego
Rejtana/Kopisto
Witosa/Wiktora
Powst. Warszawy/Dąbrowskiego
Cieplińskiego/Jałowego
Powst. Warszawy/Sikorskiego
Powst. Warszawy/Hetmańska
3 Maja
Łącznie

2012
26,1%
29,1%
35,9%
30,2%
31,9%
25,6%
28,5%
35,3%
31,7%
29,2%
27,2%
33,3%
26,3%
29,0%
30,5%

2014
30,4%
37,3%
45,0%
36,3%
32,8%
29,4%
31,2%
39,9%
27,2%
22,5%
30,9%
33,5%

Zauważyć można znaczące różnice w zachowaniach obojga płci. Rowerzystki wydają się być znacznie
bardziej ostrożne w ruchu ulicznym. Rzadziej niż mężczyźni porzuszają się jezdniami. Wysoki (8 pproc.)
przyrost udziału kobiet na Moście Narutowicza odbył się głównie na chodnikach – rowerzystki stanowią
25% ruchu na jezdni i aż 50% ruchu na chodnikach. Kobiety są także bardziej skłonne do zsiadania
z roweru i przeprowadzania go przez przejścia dla pieszych. Na skrzyżowaniu Cieplińskiego/Jałowego/
Sokoła rower przeprowadzało 18% mężczyzn i aż 39% kobiet. Podobnie na skrzyżowaniu al.
Powstańców Warszawy i Dąbrowskiego – 26% kobiet i zaledwie 7% mężczyzn zsiadło z roweru
i przeprowadziło go przez skrzyżowanie. Można więc wysnuć tezę, że kobiety czują się znacznie mniej
pewnie wśród dużego ruchu zmotoryzowanego niż mężczyźni.
Nie dziwi zatem wysoki udział kobiet na Moście Zamkowym i skrzyżowaniu Rejtana/Kopisto/
Niepodległości. Przez oba punkty prowadzi wygodna trasa rowerowa, ciągnąca się od al.
Krzyżanowskiego przez al. Pod Kasztanami do ścisłego centrum miasta. Na całej jej długości istnieją
wydzielone drogi rowerowe albo ruch samochodowy jest znacznie ograniczony.

2.3. Kaski
Odsetek rowerzystów jeżdżących w kasku wzrósł nieznacznie – z 3,8 do 4,5%. Jest to wynik znacznie
niższy niż w zaobserwowany w Warszawie w 2011 r. (19%2). Popularność kasków różni się także
u obojga płci. Średnio z tego nakrycia głowy korzystało niecałe 6% rowerzystów i 2% rowerzystek.
Wskaźnk ten waha się znacznie w zależności od punktu pomiarowego. Największym oddziaływaniem
odznaczają się tutaj zakłady WSK, po których poruszanie się rowerem jest dozwolone wyłącznie

2

Tamże.
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w kasku. Wielu pracowników zakłada go także w podróży do i z pracy. Na trasach prowadzących do
WSK widać wyraźnie większy udział rowerzystów w kasku: na Moście Karpackim, Kładce na Bulwarach
oraz al. Powstańców Warszawy. Najbardziej wyróżnia się tutaj skrzyżowanie z ul. Hetmańską, gdzie
odsetek ten w 2012 roku sięgnął aż 8,1%. Gdyby wziąć pod uwagę pomiar między godz. 6.30 a 7.30,
w czasie największej fali dojazdów do WSK, odsetek ten wzrośnie do 13,1%. W roku 2014 odnotowano
ponadto jeden skokowy wzrost udziału rowerzystów w kasku – na skrzyżowaniu Witosa/Wiktora/
Wyspiańskiego. Wzrósł on tam z 2,8 do 6,4%.
Tabela 3. Odsetek rowerzystów jeżdżących w kasku w zależności od miejsca pomiaru.

Lokalizacja
Most Lwowski
Most Narutowicza
Most Zamkowy
Kładka na Bulwarach
Most Karpacki
Wiadukt Tarnobrzeski
Tunel na Siemieńskiego
Rejtana/Kopisto
Witosa/Wiktora
Powst. Warszawy/Dąbrowskiego
Cieplińskiego/Jałowego
Powst. Warszawy/Sikorskiego
Powst. Warszawy/Hetmańska
3 Maja
Łącznie

odsetek rowerzystów w kasku
2012
2014
3,5%
3,7%
1,4%
3,8%
2,9%
3,1%
7,0%
6,8%
7,2%
6,3%
2,0%
3,1%
4,1%
1,7%
1,8%
3,2%
2,8%
6,4%
6,3%
6,4%
3,2%
4,2%
5,0%
8,1%
2,8%
4,5%
4,3%

2.4. Rower publiczny – RoweRes
System roweru publicznego powstał 2010 r. o raczej nietypowej dla takich przedsięwzięć porze roku –
w listopadzie. Uruchomione zostały wtedy zaledwie 3 stacje.3 Obecnie system składa się z 16 stacji
bazowych oraz 100 rowerów. RoweRes jest często krytykowany za trudności z wypożyczeniem roweru,
zły stan techniczny pojazdów oraz nieestetyczne stacje bazowe.4 Wg danych operatora, system notuje
średnio 30–150 wypożyczeń dziennie.
W badaniach ruchu rowerowego zbadano udział roweru miejskiego w ogóle podróży rowerowych. Na
prawie 8 tys. zaobserwowanych rowerzystów, zaledwie ośmiu poruszało się RoweResem. Stanowi to

3

Stacje rowerowe, www.roweres.rzeszow.pl [dostęp 23 sierpnia 2014]
Reizer K., Rzeszów z perspektywy siodełka. Plusy i minusy [RAPORT], w: Gazeta Wyborcza Rzeszów [online],
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/56,34962,16514292,Sprawne_rowery_miejskie__Prawda_czy_mit_,,8.html
[dostęp 23 sierpnia 2014]
4
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zaledwie 0,1% ruchu rowerowego w Rzeszowie. Tymczasem w rozbudowanych systemach udział ten
jest znacznie wyższy – rowery Veturilo stanowią 5,6% ruchu rowerowego w Warszawie.5

3.

Bariery przestrzenne

Największymi barierami przestrzennymi dla ruchu w mieście są rzeka Wisłok oraz linie kolejowe. Ich
pokonanie jest newralgicznym elementem podróży rowerowych. Dużą barierą jest także al.
Cieplińskiego – szeroka, wielopasowa droga z dużym natężeniem ruchu, gdzie kierowcy notorycznie
przekraczają prędkość. Na punkt pomiaru wybrano przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicami
Sokoła oraz Jałowego. Miejsce to stanowi swoistą "bramę" do Śródmieścia.

3.1. Mosty
W trakcie badań skupiono się na pomiarach ruchu rowerowego na mostach nad Wisłokiem. W 2014
pominięto peryferyjny most Załęski, gdyż badania z 2012 roku pokazały, że ma on niewielkie znaczenie
w ruchu rowerowym.
Most Zamkowy
Z badanych w 2014 roku 5 mostów zaledwie jeden posiada infrastrukturę rowerową – most Zamkowy.
Po obu stronach mostu zostały tam wyznaczone jednokierunkowe drogi dla pieszych i rowerów (znak
C-13/C-16 z kreską pionową). Rowerzyści w znakomitej większości korzystają z przeznaczonej dla nich
infrastruktury. Niemal 99% (w 2012: 94%) z nich pokonuje most drogami rowerowymi.
Pomimo to niecałe 48% (52% w 2012) robi to poprawnie. Wielu rowerzystów wybiera jazdę drogami
rowerowymi pod prąd. Podczas podróży w kierunku zachodnim aż 71% rowerzystów porusza się ddr
po południowej stronie mostu. Takie zachowanie jest spowodowane głównie poprzez układ dróg
rowerowych na skrzyżowaniu ul. Kilara z Trasą Zamkową. Rowerzysta poruszający się do centrum
zgodnie z zamierzeniami projektanta musi pokonać dwie sygnalizacje świetlne, które nie są ze sobą
zsynchronizowane. Jadąc południową stroną mostu „pod prąd” trzeba pokonać jedną sygnalizację
świetlną. Większość rowerzystów kontynuuje swoją podróż w kierunku al. Lubomirskich, więc taki
wybór trasy oznacza mniejszą stratę czasu.
Znaczenie może mieć także fakt, że droga rowerowa po wschodniej stronie Wisłoka jest połączona
z mostem jedynie po południowej stronie. Rowerzysta, aby dojechać do centrum zgodnie z organizacją
ruchu, musi cofnąć się do skrzyżowania z ul. Podwisłocze, przejechać na drugą stronę i dopiero może
kontynuować jazdę do celu.
W kierunku wschodnim 25% rowerzystów wybiera jazdę ścieżką po stronie północnej. Główną
przyczyną jest najprawdopodobniej relacja z ul. Kilara z kierunku Filharmonii. Rowerzysta, który
porusza się dwukierunkową drogą rowerową wzdłuż tej ulicy, jest zmuszony objeżchać skrzyżowanie
dookoła, pokonując trzy sygnalizacje świetlne, zanim znajdzie się po południowej stronie mostu.
Podobnie rowerzysta jadący ul. Kilara jezdnią (również legalnie) nie ma fizycznej możliwości, aby po
skręcie w lewo wjechać na drogę rowerową. Na przeszkodzie stoi wysoki krawężnik.

Warszawa: Veturilo ma już dwa lata, w: Portal edroga.pl [online], http://edroga.pl/strona-glowna/wiadomoscidrogowe/mazowieckie/10619-warszawa-veturilo-ma-juz-dwa-lata [dostęp 23 sierpnia 2014]
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Na taki, a nie inny wybór tras przez rowerzystów, ma wpływ także układ dróg rowerowych na prawym
brzegu Wisłoka – wygodna droga rowerowa po południowej stronie al. Kopisto prowadząca do al.
Rejtana i poprzerywana ścieżka po stronie północnej. Nie bez znaczenia jest także położenie źródeł
i celów podróży w tej części miasta. Most Lwowski stanowi dobry przykład tego, jak rowerzyści
wybierają trasy dla nich najatrakcyjniejsze – także niezgodne z zamierzeniami projektanta.

Rys. 2. Natężenie ruchu rowerowego na Moście Zamkowym w szczycie porannym (l. rowerzystów na godz.,
w nawiasie udział procentowy dla danego kierunku). Na zielono zaznaczono relacje zgodne z organizacją ruchu.

Mosty Lwowski i Karpacki
Mosty Lwowski oraz Karpacki składają się z czteropasowych jezdni oraz wąskich chodników. Przenoszą
one duży ruch samochodowy, co przy braku infrastruktury rowerowej stanowi dużą barierę, przede
wszystkim mentalną. Na tych mostach ma to szczególnie duże znaczenie, gdyż łączą one rekreacyjne
trasy wzdłuż Wisłoka, używane często przez mniej doświadczonych rowerzystów. W efekcie na moście
Lwowskim 6% (w 2012: 7%) a na Karpackim zaledwie 1,5% (2012: 2,5%) rowerzystów porusza się
poprawnie. Pozostali wybierają jazdę wąskimi chodnikami, "przeciskając się" między pieszymi, których
natężenie ruchu również jest w tych miejscach duże.
Podobnie jak Moście Lwowskim, także i na Zaporze istnieje wyraźna dysproporcja w natężeniu ruchu
po północnej i południowej stronie. Sytuację przedstawia Rys. 3. Natężenie ruchu po południowej
stronie w szczycie popołudniowym sięga 273 rowerzystów na godzinę, z wyraźną przewagą ruchu na
wschód. Rano sytuacja jest odwrotna. Przyczyną są dwa duże generatory ruchu na lewym brzegu
Wisłoka– zakłady WSK „PZL Rzeszów” oraz Politechinka Rzeszowska. Oba znajdują się po południowej
stronie al. Powstańców Warszawy. Pokonanie tej dwujezdniowej arterii oznacza spore straty czasowe,
toteż rowerzyści wybierają jazdę jednkokierunkowymi drogami rowerowymi pod prąd.
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Rys. 3. Natężenie ruchu rowerowego na Moście Karpackim w szczycie porannym (u góry) i popołudniowym (u
dołu) w 2014 r. W nawiasie liczba rowerzystów prowadzących rower i procentowy udział dla danego kierunku.
Ruch rowerowy po jezdni jest znikomy i na grafice został pominięty. Opracowanie własne na podkładzie:
www.geoportal.gov.pl.

Podręczniki zalecają, aby szerokość dwukierunkowej drogi rowerowej przy natężeniu ruchu powyżej
150 rowerzystów na godz. wynosiła 3,5 m.6 Tymczasem tutaj ta ogromna liczba rowerzystów korzysta
wspólnie z pieszymi z chodnika o szerokości zaledwie 2 metrów. Bez interwencji coraz częściej będzie
dochodziło do sytuacji konfliktowych między rowerzystami i pieszymi.
Most Narutowicza
Podobnie, tylko z jedną dwupasową jezdnią, wygląda most Narutowicza. Stara przeprawa, powstała
poprzez rozbudowę kładki pieszo-rowerowej, była wyposażona w jeden pas ruchu i obustronne
chodniki. Obowiązywał na niej ruch wahadłowy. Pomimo wybudowania nowej przeprawy w 2013 roku
nie został on wyposażony w infrastrukturę rowerową. Obecnie znajduje się tam jezdnia dwupasowa
oraz obustronne, wąskie chodniki. Odsetek rowerzystów pokonujących ten most poprawnie wzrósł
z 22% do prawie 65%. Jest to spowodowane ruchem wahadłowym obowiązującym w 2012 r. –
rowerzyści, nie chcąc tracić czasu czekając na wjazd na most, wjeżdżali na chodnik. Wybudowanie
nowego, szerszego mostu i zapewnienie nieprzerwanego strumienia pojazdów zniechęciło

6

Standardy projektowe i wykonawcze systemu rowerowego Miasta Szczecin, oprac. Bartosz Skórzewski, Szczecin
2012.
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rowerzystów do wjeżdżania na chodnik. Ruch samochodowy, w przeciwieństwie do mostów
Lwowskiego i Karpackiego, nie jest widocznie na tyle duży, aby odstraszał od korzystania z jezdni.
Podczas pomiarów zaobserwowano także wiele niebezpiecznych sytuacji na zjeździe na trasę
rowerową na prawym brzegu Wisłoka. Nie jest on w żaden sposób oznakowany, a ścieżka kończy się
wysokim krawężnikiem.
Kładka na Bulwarach
Kładka łącząca Park Kultury i Wypoczynku z Nowym Miastem nie stanowi bardzo istotnego połączenia
komunikacyjnego przez Wisłok. W godzinach szczytu w dniu powszednim korzysta z niej ok. 160
rowerzystów na godz. (w 2012: 148 r./godz, co stanowi przyrost o 7%). Znaczenie tej przeprawy rośnie
w weekendy i dni świąteczne, kiedy jest tłumnie wykorzystywana przez wypoczywających nad rzeką.

Fot. 1. Wjazd na kładkę od strony zachodniej.
Od strony wschodniej kładka zakończona jest wygodnym zjazdem. Na Bulwary prowadzi wąski podjazd
oraz schody. Kładka jest oznakowana jako droga dla pieszych, toteż nie można po niej poruszać się
rowerem.
Rowerzyści w znakomitej większości ignorują istniejące oznakowanie. Aż 95% z nich (89% w 2012 r.)
korzysta kładki niezgodnie z przepisami, przejeżdżając po niej na rowerze. 3% rowerzystów skorzystało
ze schodów.

3.2. Linia kolejowa E-30
Staromieście oraz osiedle 1000-lecia są oddzielone od pozostałych dzielnic magstralą kolejową E-30.
Aby dostać się do Śródmieścia i dalej, można ją pokonać wyłącznie na dwa sposoby – wiaduktem
11

Tarnobrzeskim oraz tunelem na ul. Siemieńskiego. Są to punkty krytyczne dla komunikacji
z północnymi obszarami miasta, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że nie istnieje tam infrastruktura
rowerowa. Głównym celem pomiarów było zbadanie, jak rowerzyści radzą sobie w tych miejscach.
Wiadukt Tarnobrzeski
Wiadukt Tarnobrzeski, podobnie jak mosty Lwowski i Karpacki, posiada jedną czteropasową jezdnię
i obustronne chodniki. Wiadukt ten stanowi główne połączenie ponad magistralą kolejową, tak więc
przenosi on także duże natężenie ruchu zmotoryzowanego.
Do wiaduktu od strony północnej prowadzą jednokierunkowe drogi dla pieszych i rowerów. Urywają
się one na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej z ulicami Konopnickiej i Kochanowskiego. Ten sam wzór
kostki na chodniku ciągnie się jednak do samego wiaduktu. Sprawia to wrażenie, że z wyznaczenia
infrastruktury rowerowej na tym odcinku zrezygnowano w ostatnim momencie.
Kolejnym podobieństwem do mostów Lwowskiego i Karpackiego wykazuje się struktura ruchu
rowerowego. Odsetek rowerzystów jadących jezdnią jest niski i wynosi 3,5% (w 2012: 4,8%). Z tych
korzystających z chodnika zaledwie 1,5% prowadziło rower (wobec 5% w 2012 r.). Podsumowując,
w 2014 roku 4,9% rowerzystów korzystało z przeprawy poprawnie. Odsetek ten spadł z 9,6%,
zaobserwowanych dwa lata wcześniej.
Na wiadukcie Tarnobrzeskim także daje się zauważyć wyraźną dysproporcję w natężeniu ruchu na obu
chodnikach. 58% rowerzystów jadących do Centrum oraz 68% jadących w kierunku Staromieścia
wybiera chodnik po zachodniej stronie wiaduktu. Przyczyn należy się doszukiwać w tym, że wielu
rowerzystów kieruje się do Śródmieścia.
Tunel na ul. Siemieńskiego
Jest to newralgiczny punkt sieci transportowej Rzeszowa. W tym tunelu o szerokości niecałych
6 metrów mieści się jeden pas ruchu, na którym ruch odbywa się wahadłowo, oraz wąski chodnik po
stronie zachodniej. Głosy o potrzebie poszerzenia tej przeprawy pojawiały się już 100 lat temu. Duże
natężenie ruchu powoduje, że kolejki przed sygnalizacją tworzą się o każdej porze dnia.
W 2014 r. 53% rowerzystów pokonywało ten tunel jezdnią (w 2012: 60%). Wzrósł zatem odsetek
rowerzystów korzystających z chodnika, przy jednoczesnym spadku udziału prowadzących rower –
z 31% do 12%. Z badań wynika również, że korzystanie z chodnika jest popularniejsze wśród jadących
z północy – zarówno w 2012, jak i w 2014 r., odsetek ten dla kierunku do centrum był o 12 pproc.
wyższy niż dla kierunku na północ. Wyraźnie widać także, że rowerzyści jadący z północy są bardziej
skłonni do zejścia z roweru i przeprowadzenia go po chodniku – w 2012 r. robiło tak 37% wobec 22%
jadących z południa, a w 2014 r. 14% wobec zaledwie 3,5%.
Przyczyn tych dysproporcji należy się doszukiwać w tym, że chodnik (w przeciwieństwie np. do starej
organizacji Mostu Narutowicza) jest położony wyłącznie z jednej – zachodniej – strony. Rowerzyści
jadący z południa, aby się na niego dostać, muszą pokonać strumień pojazdów wyjeżdżających z tunelu,
podczas gdy ci jadący z północy wjeżdżają nań bez podobnych przeszkód. Straciwszy czas na możliwość
wjazdu na chodnik, rowerzyści są najwyraźniej mniej skłonni do zejścia z roweru – stąd wynikałby niższy
odsetek przeprowadzających rower.
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3.3. al. Cieplińskiego
Aleja Cieplińskiego posiada dwie jezdnie z trzema pasami ruchu oddzielone szerokim pasem zieleni.
Z całego przekroju tej drogi o szerokości 45 metrów, zaledwie 5 m jest przeznaczone dla pieszych.
Pomimo przebudowy w 2006 roku i poszerzeniu jezdni z dwóch pasów ruchu, nie wyznaczono
infrastruktury rowerowej. Szeroka jezdnia (10,5 m) zachęca kierowców do rozwijania dużych
prędkości. Tym samym al. Cieplińskiego jest barierą zarówno dla ruchu wzdłuż, jak i w poprzek niej.
Punkt pomiaru ruchu został wyznaczony na skrzyżowaniu z ulicami Jałowego i Sokoła. Występuje tam
szczególnie duże natężenie ruchu, gdyż ul. Jałowego wprowadza ruch z zachodu. W 2013 roku na tej
ulicy zostały wyznaczone pasy rowerowe.
Na tym skrzyżowaniu brakuje przejazdu na wprost – relacja Jałowego–Sokoła jest realizowana przez
nawrotki na al. Cieplińskiego. Piesi mają do dyspozycji przejście dla pieszych wyznaczone w osi tych
ulic. Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne, gdyż do pokonania za jednym razem są 4 pasy ruchu
o łącznej szerokości 14 metrów. Potwierdzają to policyjne statystyki – w latach 2007–2013 miały tu
miejsce 42 zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów. Aż 38 z nich odniosło obrażenia,
w tym 7 ciężko.7
Znakomita większość rowerzystów porusza się przejściem dla pieszych. Z ponad 600 zaobserwowanych
rowerzystów zaledwie kilku wybrało jazdę przez nawrotkę. Ten wynik wyraźnie pokazuje, która trasa
jest atrakcyjniejsza.
Odsetek rowerzystów, którzy przeprowadzali rower, jest w tym miejscu wyjątkowo wysoki – wynosi
od 15% do 25%. Jest to najprawdopodobniej spowodowane brakiem poczucia bezpieczeństwa w tym
miejscu. W przypadku pozostałych badanych przejsć dla pieszych jezdnie są węższe, a ruch jest
kierowany sygnalizacją świetlną. Tutaj, gdzie występuje ciągły strumień pojazdów na czterech pasach
ruchu, znacznie więcej rowerzystów woli zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu.

4.

Skrzyżowania
4.1. Rejtana/Kopisto/Niepodległości

Jest to jedno z najważniejszych skrzyżowań w prawobrzeżnej części miasta. Krzyżują się tu trasy
prowadzące z Zalesia, Słociny a także Nowego Miasta. W pobliżu znajdują się ponadto znaczące
generatory ruchu – Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz centrum
handlowe Millenium Hall. Wpływ uczelni wydaje się być szczególnie duży – jest to jedyne badane
miejsce, gdzie natężenie ruchu w szczycie porannym było wyższe niż w szczycie popołudniowym.
Skrzyżowanie to jest jednym z miejsc, w których udział rowerzystek należy do najwyższych – 35%
w 2012 r. i niemal 40% w 2014 r.
W 2013 r. skrzyżowanie zostało poddane modernizacji – zostały wybudowane drogi rowerowe wzdłuż
al. Rejtana, a na skrzyżowaniu zostały wytyczone przejazdy rowerowe. Drogi rowerowe wzdłuż al.
Kopisto i al. Niepodległości również zostały przebudowane. W 2012 r. zaledwie ok. 2% rowerzystów

7

Dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, udostępnionego pod adresem: www.sewik.pl
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poruszało się wzdłuż al. Rejtana jezdnią – pozostali wybierali chodniki. W 2014 r. odsetek ten pozostał
na tym samym poziomie. a pozostali, po przebudowie, poruszają się już drogami rowerowymi.
Ciekawe wyniki dała analiza, jak rozkłada się ruch od al. Niepodległości, zwłaszcza w szczycie porannym
– ok. 56-58% rowerzystów wybiera jazdę chodnikiem po południowej stronie. Są to
najprawdopodobniej rowerzyści jadący drogą rowerową znajdującą się po południowej stronie al.
Krzyżanowskiego. Urywa się ona na wysokości przejścia dla pieszych przy rondzie Krzyża Świętego.
Pomimo remontu chdodnika na tym odcinku w 2013 r., nie wyznaczono tam drogi rowerowej.

4.2. Powstańców Warszawy/Dąbrowskiego
Skrzyżowanie to jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacji rowerowej w mieście. Krzyżuje się
tu ruch na kierunku północ-południe wzdłuż ul. Dąbrowskiego oraz ruch wzdłuż obwodnicy. W pobliżu
skrzyżowania znajduje się także znaczący generator ruchu – Politechnika Rzeszowska, a także dwa
mniejsze – IV Liceum Ogónokształcące i Zespół Szkół Ogolnokształcących Nr 3.
Skrzyżowanie zostało wyremontowane w 2006 roku podczas modernizacji obwodnicy miejskiej, leżącej
w ciągu drogi krajowej nr 4. Pomimo wybudowania dróg rowerowych wzdłuż al. Powstańców
Warszawy i al. Batalionów Chłopskich, nie wyznaczono przejazdów rowerowych przez to skrzyżowanie.
Kolejna przebudowa miała miejsce w 2012 roku w ramach modernizacji ul. Podkarpackiej. Również
wtedy, mimo budowy ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie tej ulicy, przejazdy rowerowe
nie zostały wyznaczone.
W 2014 roku skupiono się na zbadaniu korzystania z przejść dla pieszych przez rowerzystów. Badania
ruchu z 2012 roku nie są w tej kwestii miarodajne, gdyż skrzyżowanie było wtedy w trakcie przebudowy
i nie wszystkie relacje były fizycznie osiągalne.
W szczycie porannym podczas godzinnego pomiaru zaobserwowano w sumie 210 rowerzystów.
Dziewiętnastu z nich nie przekroczyło jezdni. Zaledwie czterech – wszyscy to mężczyźni – pokonało
skrzyżowanie jezdnią.
Ze 187 rowerzystów korzystających z przejść dla pieszych zaledwie 21 (11,5%) zrobiło to poprawnie –
przeprowadzając rower. Podobnie jak na al. Cieplińskiego, kobiety częściej zsiadały z roweru – wśród
nich odsetek wyniósł 26%, podczas gdy u mężczyzn zaledwie 7%.

5.

3 Maja – pomiar całodzienny

Dzięki uprzejmości Radia Rzeszów i udostępnieniu zrzutów z kamery umieszczonej w ich siedzibie przy
ul. Zamkowej mogliśmy przeanalizować natężenie ruchu rowerowego przez cały dzień. Nagrania
odbyły się 18 czerwca w godz. 5–13 oraz 19 czerwca w godz. 13–21. Obraz obejmował skrzyżowanie
ulic: 3 Maja, Zamkowej i al. Pod Kasztanami. Dzięki temu mogliśmy poznać dokładny rozkład natężenia
ruchu.
Pierwszy szczyt natężenia ma miejsce w między godz. 6 a 7 i wynosi 108 rowerzystów na godz. Skokowy
przyrost miał miejsce w kwadransie 6.45–7.00, kiedy przez skrzyżowanie przejechało 45 rowerzystów
(co odpowiada natężeniu 180 rowerów/h). Po niewielkim spadku od godz. 10 następuje kolejny
przyrost – do ok. 110 rowerów/h. Utrzymuje się on do godz. 14, kiedy rozpoczyna się popołudniowy
szczyt, trwający do godz. 17. Natężenie ruchu wynosi w nim ok. 150 rowerów/h. Między godziną 17
a 19 natężenie ruchu rowerowego spada spada do 86-97 rowerów/h.
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Wykres 1. Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Zamkowej i al. Pod Kasztanami.
Jest to schemat znany z teorii komunikacji w miastach. Wyraźnie świadczy to o wykorzystaniu roweru
przede wszystkim jako środka transportu.
Wieczorem następuje jeszcze jeden szczyt – między godz. 19 a 21 natężenie ruchu rowerowego
wzrasta do ok. 155 rowerów/h. Jest to związane ze specyfiką punktu pomiaru – jest to skraj ścisłego
centrum miasta, które jest tradycyjnym miejscem spotkań. Także wtedy mieszkańcy używają roweru.
W szczycie porannym największym natężeniem ruchu odznaczał się wlot z al. Pod Kasztanami –
nadjechało stąd aż 47% rowerzystów. Jest to także kerunek o największym udziale kobiet – 33% przy
ogólnym udziale 29%. Potwierdza to tezę o atrakcyjności trasy prowadzącej od al. Krzyżanowskiego,
postawionej w rozdziale 2.3. Po południu sytuacja się zmienia i przeważa kierunek z ul. 3 Maja – 45%
natężenia w szczycie popołudniowym.
W 2014 roku, ze względu na zarządzenie8 prezydenta Tadusza Ferenca cofające zezwolenie na jazdę
rowerem po deptakach, zrezygnowano z pomiaru w tym miejscu.

8

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VI/1403/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., dostępne:
http://bip.erzeszow.pl/file/47116/zarz%C4%85dzenie%20nr%20VI-1403-2014.pdf
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6.

Podsumowanie
6.1. Wnioski

1. Natężenie ruchu rowerowego przez dwa lata wzrosło o 28%, w szycie porannym o 31%. Widać, że
mieszkańcy coraz częściej traktują rower jako środek transportu, mimo że infrastruktura
rowerowa przez ostatnie dwa lata nie uległa znaczącej poprawie.
2. Natężenie ruchu rowerowego wzrosło we wszystkich badanych lokalizacjach, także tam, gdzie
infrastruktura nie jest dostowowana do ruchu rowerowego.
3. Rowerzyści wybierają trasy najatrakcyjniejsze pod względem wygody, czytelności, szybkości
i poczucia bezpieczeństwa. Przykładem jest Most Zamkowy, gdzie 75% rowerzystów jadących do
centrum wybiera jazdę pod prąd ścieżką po południowej stronie mostu w celu ominięcia jednej
sygnalizacji świetlnej.
4. Dobra infrastruktura rowerowa sprzyja poprawnym zachowaniom – np. na skrzyżowaniu
Kopisto/Rejtana 98% rowerzystów wybiera jazdę nowowybudowanymi drogami rowerowymi.
5. W miejscach nieprzystosowanych do ruchu rowerowego spadła „jakość” tego ruchu – więcej
rowerzystów jeździ chodnikami, mniej prowadzi rower.
6. Bez przebudowy infrastruktury i przy dalszym wzroście ruchu rowerowego będzie coraz częściej
dochodzić do sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych.
7. Udział kobiet w ruchu rowerowym może służyć jako swoisty wskaźnik atrakcyjności danej trasy.

6.2. Rekomendacje
1.

2.

3.

4.
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Uwagi ogólne
Likwidacja lub wtopienie w asfalt krawężników na wszystkich przejazdach rowerowych.
Niedopuszczalne są także rowy odprowadzające wodę. Podniesie to wygodę korzystania z trasy,
a co za tym idzie jej atrakcyjność. Zwiększy także bezpieczeństwo poprzez wyeliminowanie
gwałtownych manewrów hamowania przed krawężnikiem oraz umożliwienie szybszej ewakuacji
z przejazdu.
Zwrócenie większej uwagi na szybkie i niskokosztowe metody poprawy warunków ruchu
rowerowego – dopuszczenie rowerów na buspasach (na odcinkach bez dróg rowerowych),
wyznaczanie pasów rowerowych na przewymiarowanych jezdniach, dopuszczenie ruchu
rowerowego pod prąd ulic jednokierunkowych, uspokojenie ruchu. Jest to szczególnie ważne
w Śródmieściu, gdzie nie ma miejsca na budowę wydzielonych dróg rowerowych, zwłaszcza
w kontekście stworzenia tras rowerowych alternatywnych dla deptaków.
Poprawa programów sygnalizacji świetlnej w miejscach, gdzie zagraża ona bezpieczeństwu
użytkowników. Sytuacja, kiedy samochody skręcające w prawo otrzymują sygnał zielony wcześniej
niż rowerzyści i piesi prowadzi do wielu niebezpiecznych sytuacji.9
Czytelne wyznaczanie objazdów oraz wyraźne informowanie o utrudnieniach w przypadku
tymczasowych zamknięć dróg rowerowych. Sytuacje, kiedy rowerzysta dowiaduje się
o zamknięciu drogi rowerowej w momencie gdy trasę przegradza barierka, skutecznie zniechęcają
do wyboru roweru w codziennych podróżach.

O sprawie pisaliśmy w 2013 roku: http://rowery.rzeszow.pl/niebezpieczne-zielone/
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Fot. 2. Skrzyżowanie al. Kopisto z ul. Podwisłocze. Kierowcy skręcający w ul. Podwisłocze otrzymują sygnał zielony
ok. 3 sekundy wcześniej, przez co wjeżdżają na przejazd i przejście wprost na ruszających pieszych i rowerzystów.

5. Odśnieżanie dróg rowerowych w zimie. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy droga rowerowa
jest oblodzona lub przejazd rowerowy zablokowany jest przez zaspę. Pomoże to w zbudowaniu
przekonania, że rower jest całorocznym środkiem transportu, który jest poważnie traktowany
przez miasto.
Bariery przestrzenne
6. Ponowne przeanalizowanie koncepcji ruchu rowerowego na skrzyżowaniu Trasy Zamkowej z ul.
Kilara. Obecna trasa po stronie północnej jest nieatrakcyjna dla rowerzystów, co skutkuje tym, że
wybierają oni jazdę „pod prąd” południową stroną Mostu Zamkowego. Ponadto należy wykonać
połączenie drogi rowerowej wzdłuż Wisłoka z północną częścią mostu.
7. Dużą szansą na poprawę połączenia północnych obszarów miasta ze Śródmieściem jest
przygotowywana modernizacja rzeszowskiego węzła kolejowego. W ramach prac przewiduje się
przedłużenie tunelu pod dworcem do ul. Kochanowskiego. Należy lobbować u PKP PLK, aby
uwzględniła w nim także drogę rowerową. Pozwoli to na stworzenie alternatywnej trasy
dojazdowej do centrum prowadzącej przez ul. Partyzantów (częściowo o uspokojonym ruchu),
istniejącą drogę rowerową na os. 1000-lecia, proponowany tunel, ul. Asnyka (budowa dróg
rowerowych i przebicia przez al. Piłsudskiego) oraz ul. Okrzei (kontrapas). Odciąży ona także ul.
Grunwaldzką na odcinku deptakowym. Planowane jest ponadto poszerzenie tunelu na ul.
Siemieńskiego, gdzie również należy zabiegać o uwzględnienie infrastruktury rowerowej.
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Rys. 4. Wybudowanie drogi rowerowej w tunelu
pod Dworcem Głównym stwarza możliwość
wytyczenia alternatywnej trasy rowerowej do
Śródmieścia. Opracowanie własne na podkładze
OpenStreetMap (licencja Creative Commons).

8. Dopuszczenie ruchu rowerowego na Moście Karpackim poprzez kombinację znaków C-16 i T-22.
W związku ograniczonymi możliwościami jego rozbudowy, do rozważenia jest zastosowanie
węższych barier energochłonnych oraz zwężenie pasów jezdni z obecnych 3,5 do 3,25 m
i przeznaczenie wygospodarowanego miejsca na poszerzenie chodników.

Fot. 4. Brak oznakowanego zjazdu z ul. Wierzbowej na drogę rowerową po wschodniej stronie Wisłoka stwarza
niebezpieczne sytuacje.

18

9.

10.

11.

Przebudowanie i wyraźne oznaczenie wjazdu z drogi rowerowej wzdłuż Wisłoka na ul.
Wierzbową. W związku z brakiem infrastruktury rowerowej na Moście Narutowicza oraz
brakiem miejsca na wyznaczenie takiej na ul. Naruszewicza i Wierzbowej, do rozważenia jest
uspokojenie ruchu na tych ulicach.
Budowa nowego, szerszego zjazdu z kładki na Bulwary, umiejscowionego w osi głównego
pomostu, i dopuszczenie na niej ruchu rowerów. Pozwoli to na stworzenie trasy, która dla
części podróży będzie alternatywna dla przejazdu problematycznym Mostem Karpackim.
Przebudowa przejść dla pieszych w poprzek al. Cieplińskiego na wysokości ul. Jałowego, Parku
Jedności Polonii z Macierzą oraz ul. Pułaskiego i wyznaczenie przejazdów rowerowych, a także
wzmożenie kontroli policyjnych w tych miejscach. Usprawni to dotarcie do centrum miasta.

Skrzyżowania
12.
Wybudowanie brakujących przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach, do których prowadzą
drogi rowerowe.
13.
Wybudowanie drogi rowerowej po południowej stronie al. Niepodległości na odcinku między
al. Rejtana i rondem Krzyża Świętego. Do rozważenia jest również wybudowanie przejazdów
rowerowych przez wyloty tego ronda oraz włączenia w al. Niepodległości. Pozwoli to stworzyć
spójną sięć połączeń rowerowych w tym rejonie.

Rys. 5. Proponowane uzupełnienia sieci dróg rowerowych w rejonie skrzyżowania al. Rejtana i al. Niepodległości.
Opracowanie własne na podkładzie: www.geoportal.gov.pl.

6.3. Komentarz
Rowerzysta porusza się dzięki sile własnych mięśni. W przeciwieństwie do kierowców, nie jest także
otoczony blaszaną skorupą, przez co jest bardziej podatny nawarunki zewnętrzne. Naturalnie więc
będzie poszukiwał rozwiązań, które będą go kosztowały jak najmniej wysiłku oraz takich, które
zapewnią poczucie bezpieczeństwa. Ruch rowerowy znacznie rózni się od zmotoryzowanego – ze
względu na niewielkie rozmiary roweru i osiągane prędkości jest podobny raczej do ruchu pieszego.
Można go porównać do rzeki, która toruje sobie najprostszą, najłatwiejszą drogę.
Takie podejście promuje Mikael Colville-Andersen – jeden z najbardziej znanych aktywistów
rowerowych na świecie, autor bloga Copenhagenize.com. Na określenie tras wybieranych przez
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rowerzystów stosuje pojęcie desire lines – „ścieżek pożądania”. Wybór tych tras jest zachowaniem, na
które wpływ ma w znacznym stopniu ludzka psychika.10
W tym świetle nie dziwi zatem, że rowerzyści poruszają się jednokierunkowymi drogami rowerowymi
pod prąd (Most Zamkowy oraz dojazdy do Zapory); przejeżdżają po przejściach dla pieszych, kiedy
rozdzielają one trasy rowerowe (skrzyżowanie Powst. Warszawy/Dąbrowskiego); jeżdżą po
chodnikach, kiedy na jezdni jest duży ruch zmotoryzowany (Most Lwowski, Zapora). Są to zachowania
wynikające z podstawowych instynktów człowieka – chęć oszczędzania cennej energii, poczucie
(w odróżnieniu od faktycznego) bezpieczeństwa.
Uważamy, że zamiast tworzyć mity o rowerzystach nagminnie łamiących przepisy, należy poznać ich
zachowania oraz ich przyczyny, tak aby lepiej kształtować infrastrukturę dla nich przeznaczoną. Mamy
nadzieję, że niniejszy raport się do tego przyczyni.

6.4. Podziękowania
Pomiary ruchu rowerowego w 2012 i 2014 roku odbyły się dzięki pracy członków Stowarzyszenia,
którzy poświęcili swój czas na obserwację ruchu rowerowego. W badaniach udział wzięli: Gerard
Burghardt, Jarek Dyląg, Michał Kordoń, Joanna Kościółek, Janusz Płodzień, Wojciech Płonka, Tomasz
Rudnicki, Karol Skrobacz, Arkadiusz Turoń, Wojciech Tworek, Krzysztof Zakielarz. Niniejszy raport nie
powstałby bez ich zaangażowania, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy Radiu Rzeszów, które udostępniło zrzuty z kamery umieszczonej w ich siedzibie.
Autorem zdjęcia ze strony tytułowej jest Arkadiusz Turoń, dziękujemy za jego udostępnienie.

10

The Bicycle Choreography of an Urban Intersection, Copenhagenize Design Co., Frederiksberg 2013.
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