
  

W niniejszej prezentacji pokazano zdjęcia infrastruktury rowerowej
z jakiej muszą korzystać na co dzień częstochowscy rowerzyści.

Zdjęcia te skonfrontowano z przykładami z innych miast.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że pokazane tutaj zdjęcia z zagranicy 
wykonano w tych krajach Europy Zachodniej, które nie mają silnej 
tradycji podróżowania rowerem.

Śląska Inicjatywa Rowerowa



  

Barcelona. Droga dla rowerów wzdłuż jednej z głównych ulic, nawierzchnia
z asfaltu, droga oddzielona konstrukcyjnie od jezdni i od chodnika.



  

Częstochowa. Aleja Armii Krajowej. Rower to pojazd na sztywnej ramie, nie posiadający 
amortyzacji. Nawierzchnia z kostki betonowej powoduje męczące rowerzystę drgania
i stawia większy opór w porównaniu z nawierzchnią bitumiczną. Podłużne rowki między 
kostkami zaczepiają o bieżnik opony i utrudniają jazdę, a w skrajnym przypadku mogą nawet 
doprowadzić do utraty równowagi i upadku. Jazda rowerem szosowym  po takiej 
nawierzchni jest praktycznie niemożliwa.



  

Barcelona. Pas dla rowerów w jednej z głównych ulic. 



  

Częstochowa. Aleja Niepodległości. Wiadukt w ciągu głównej ulicy łączącej duże południowe 
dzielnice ze śródmieściem miasta. Zarządca drogi zmusił rowerzystów
i pieszych do tłoczenia się na wąskim i niebezpiecznym chodniku, tworząc swoistą „drogę 
śmierci”. Mała szerokość i dodatkowe lokalne zwężenia powodują, że trudno tutaj minąć się 
dwóm rowerzystom jadącym w przeciwnych kierunkach. Nierówno ułożona i zapadająca się 
kostka sprawia, że łatwo stracić równowagę i wpaść prosto pod pędzące w przeciwnym 
kierunku samochody. 



  

Barcelona. Dwukierunkowa droga dla rowerów wydzielona w ulicy 
jednokierunkowej dla samochodów.



  

Częstochowa. Ulica Kanał Kohna. Przy projektowaniu i budowie ulicy „od zera” 
były świetne warunki żeby wykonać drogę dla rowerów z prawdziwego zdarzenia. 
Niestety, powstał kolejny bubel z zapadającej się betonowej kostki. Oznakowanie 
poziome wskazuje, że jest to droga dwukierunkowa, zaprzecza temu jednak 
zastosowany znak pionowy.



  

Barcelona. Droga dla rowerów w ulicy jednokierunkowej dla samochodów – sygnalizator 
umożliwia bezpieczny skręt w boczną ulicę po drugiej stronie jezdni. Widać jak można 
pogodzić ze sobą miejsca do parkowania i drogę dla rowerów. Zaparkowane samochody 
oddzielają rowerzystów od ruchu w ulicy, zwiększając poczucie bezpieczeństwa. W czasie 
deszczu takie rozwiązanie chroni rowerzystów przed ochlapywaniem wodą przez jadące 
samochody.



  

Częstochowa. Skrzyżowanie ulic Targowej i Kanał Kohna. Zarządca drogi 
zapomniał o rowerzystach znakując skrzyżowanie i uniemożliwił im skręt w 
prawo, w biegnącą poprzecznie dwukierunkową drogę dla rowerów. 
Wystarczyłaby tabliczka „nie dotyczy rowerów” pod nakazem skrętu.



  

Londyn. Śluza dla rowerów przed skrzyżowaniem wyposażonym w sygnalizację 
świetlną umożliwia rowerzystom bezpieczne zajęcie odpowiedniego pasa ruchu
i kontynuację podróży w wybranym kierunku.



  

Częstochowa. Skrzyżowanie Alei Jana Pawła II i ulicy Kilińskiego. Żeby kierowca przejechał na drugą 
stronę Alei wystarczy jedna zmiana świateł. W najbardziej niekorzystnym wypadku zajmuje to wraz
z oczekiwaniem na czerwonym świetle nieco ponad 1 min. 30 s. Żeby znaleźć się po drugiej stronie 
rowerzysta musi przejechać najpierw na prawą stronę ulicy, potem pokonać dwie jezdnie Alei i wrócić
z powrotem na lewą stronę ulicy Kilińskiego, gdyż tamtędy poprowadzono dalszy ciąg widocznej tu drogi 
dla rowerów. Trwa to trzy minuty, wymaga czterokrotnego oczekiwania na zmianę świateł (światła na obu 
przejazdach przez jezdnie Alei nie zmieniają się równocześnie), a także pokonania ośmiu wysokich 
krawężników. Na każdym z czterech przejazdów rowerzysta ryzykuje kolizję z samochodami skręcającymi 
w prawo. Po przedostaniu się na drugą stronę Alei i po przejechaniu dalszych dwustu metrów rowerzysta 
musi ponownie przejechać wyznaczonym przejazdem na drugą stronę ulicy Kilińskiego, co wiąże się
z kolejnym oczekiwaniem na przerwę w strumieniu pędzących samochodów i ryzykiem kolizji.



  

Barcelona. Dwukierunkowa droga, dla pozostałych pojazdów ulica jest 
jednokierunkowa – mimo wytyczenia drogi dla rowerów dało się 
wygospodarować miejsca parkingowe dla samochodów.



  

Częstochowa. Ulica Kilińskiego. Nie dość, że nie zachowano wymaganej 
przepisami skrajni po prawej stronie, to jeszcze zarządca drogi zaplanował taki 
sposób parkowania samochodów, że ograniczają one efektywną szerokość drogi
i utrudniają przejazd rowerzystom.



  

Helsinki. Droga dla rowerów i chodnik. Nawierzchnia asfaltowa jest dużo 
łatwiejsza do czyszczenia i do odśnieżania!



  

Częstochowa. Ulica Dekabrystów. Słupy oświetleniowe ustawione na środku 
chodnika. Samochody zaparkowane niezgodnie z przepisami. Wszystko to 
sprawia, że piesi nie są w stanie korzystać z chodnika i chodzą po drodze dla 
rowerów.



  

Barcelona. Droga dla rowerów oddzielona od ulicy – jazda na rowerze może być 
przyjemnością i zajęciem dla całej rodziny. 



  

Częstochowa. Ulica Dekabrystów.  Droga dla rowerów dochodzi z obu stron do Alei Armii 
Krajowej, po czym się kończy. Jedynym sposobem przedostania się na drugą stronę Alei jest 
przeniesienie roweru przez przejście podziemne, zejście do którego widać po lewej stronie 
zdjęcia. Dla młodych, wysportowanych osób noszenie roweru po schodach nie jest może 
jeszcze takim dużym problemem. Co jednak ma zrobić matka wioząca w foteliku małe 
dziecko, czy osoba starsza o ograniczonej sprawności ruchowej, która wybrała rower, 
ponieważ ten sposób poruszania się po mieście jest dla niej łatwiejszy niż chodzenie 
pieszo? Co by powiedzieli kierowcy widocznych na zdjęciu samochodów, gdyby jadąc tędy 
codziennie do pracy musieli wysiadać i pchać auta przez skrzyżowanie?



  

Barcelona. Pas dla rowerów w jezdni, rowerzyści nie muszą cierpieć wstrząsów i uszkadzać 
kręgosłupa przejeżdżając przez próg spowalniający. Żeby niezdyscyplinowani kierowcy nie 
omijali takiego progu wjeżdżając na pas dla rowerów, w Holandii stawia się jeszcze 
plastikowy słupek na granicy pasa dla samochodów i pasa dla rowerów. 



  

Częstochowa. Ulica Dekabrystów. Infrastruktura rowerowa ma ułatwiać 
rowerzystom poruszanie się po mieście, a nie stanowić tor przeszkód. Zarządca 
drogi nie zadał sobie nawet trudu, żeby pomalować słupy jaskrawym kolorem.



  

Barcelona. Jeszcze inne rozwiązanie drogi dla rowerów, zmieściło się wszystko: 
pasy ruchu dla samochodów i miejsca do parkowania. 



  

Częstochowa. Ulica Okulickiego. Kilkusetmetrowy odcinek chodnika i drogi dla 
rowerów, drugi jego koniec wygląda podobnie. Na ulicy ustawiono znaki 
zakazujące wjazdu rowerów, nie wiadomo zatem w jaki sposób rowerzysta miałby 
się tu dostać i jak kontynuować dalszą jazdę. W statystyce i sprawozdaniach 
można za to wykazać, że oddano do użytkowania kolejne kilkaset metrów drogi 
rowerowej i że Częstochowa to miasto coraz bardziej przyjazne rowerzystom.



  

Barcelona. Aby wykonać przystanek dla autobusu nie trzeba robić wielkiej zatoki, 
krzyżować chodnika z drogą dla rowerów, wystarczy zwykły peron, ustawiony 
przy krawędzi jezdni.



  

Częstochowa. Ulica Dekabrystów. Takie rozwiązanie otoczenia przystanku autobusowego, 
wprowadza chaos i grozi kolizjami pieszych i rowerzystów, którzy nie widzą się wzajemnie, 
ponieważ wiata zasłania im widok. Piesi idący chodnikiem nie mają jak ominąć przystanku
i oczekujących na nim pasażerów, w związku z czym łamią zakaz chodzenia po drodze dla 
rowerów. Zwraca uwagę kosz na śmieci ustawiony w skrajni drogi.



  

Londyn. W większości głównych ulic wydzielono pasy wspólne dla autobusów, 
taksówek i rowerów. Na tym moście został utworzony dodatkowy oddzielny pas 
dla rowerów.



  

Częstochowa. Aleja Pokoju. Wiadukt nad torami kolejowymi. Trudno powiedzieć 
czemu zarządca drogi zabronił rowerzystom wjazdu. Czyżby obawiał się, że 
wiadukt załamie się pod ich ciężarem?



  

Częstochowa. Aleja Pokoju. Próba ominięcia wiaduktu i przedostania się na drugą 
stronę torowiska doprowadza do tego miejsca. Zgodnie z przepisami, dalej 
rowerem jechać nie wolno, można go tylko prowadzić lub nieść. Tędy dojeżdżają 
ludzie pracujący w Hucie Częstochowa i wielu innych zakładach, znajdujących się 
w tym rejonie.



  

Barcelona. Tutaj auta nie mają wstępu. W taki sposób promuje się zdrowy
i ekologiczny środek transportu jakim jest rower.



  

Częstochowa. Ulica Drzewna. Znak ustawiony na środku drogi dla rowerów. 
Podobnych przeszkód jest na tym odcinku więcej. Czy tak wykonana 
infrastruktura zachęca do jazdy rowerem?



  

Helsinki. Przejazd dla rowerów, bez wstrząsów, ryzyka uszkodzenia kręgosłupa 
lub roweru. Rowerami jeżdżą także ludzie starsi, nie posiadający górskich 
rowerów z pełną amortyzacją. Trzeba pamiętać, że z przejazdów takich i dróg dla 
rowerów korzystają również osoby niepełnosprawne na wózkach.



  

Częstochowa. Przejazd dla rowerów przez ulicę Michałowskiego wykonany
w związku z budową przedłużenia ulicy Fieldorfa-Nila w kierunku północnym. 
Rodzic stając na pedałach, może częściowo złagodzić wstrząs wywołany 
uderzeniem o wysoki krawężnik – dziecko przewożone w foteliku nie ma takiej 
możliwości.



  

Barcelona. Droga dla rowerów oddzielona od ulicy, przejazd wykonany bez 
progów i uskoków, nawierzchnia z dużych płyt połączonych w taki sposób, że ich 
łączenia są praktycznie niewyczuwalne. 



  

Częstochowa. Przejazd dla 
rowerów przez ulicę 
Michałowskiego. W tle widoczny 
słupek ustawiony na drodze 
rowerowej i utrudniający przejazd. 
§ 48 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie mówi między innymi: 
„Wysokość progów i uskoków na 
ścieżce rowerowej nie powinna 
przekraczać 1 cm”. 



  

Barcelona. Hiszpańskie matki i osoby niepełnosprawne nie wiedzą co to znaczy 
szarpać się z wózkiem przy pokonywaniu krawężników na przejściu dla pieszych. 



  

Częstochowa. Ulica Legionów. Rażące naruszenie „warunków technicznych”. 
Jadąc drogą, czy idąc chodnikiem mamy prawo oczekiwać, że zostały one 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa użytkowania.



  
Barcelona. Jeszcze jeden przejazd dla rowerzystów. 



  

Częstochowa. Aleja Niepodległości. Przejazd dla rowerzystów przez ulicę Bór. 
Oznakowanie przejazdu kieruje rowerzystę prosto na wysoki krawężnik i stojący 
zaraz za nim słup.



  

Helsinki. Droga dla rowerów wspólnie z chodnikiem. Kostkę brukową 
zastosowano tylko na chodniku. Warto zwrócić uwagę, że projektant pomyślał
o zachowaniu odpowiedniej skrajni drogi.



  

Częstochowa. Ulica Jagiellońska. Droga dla rowerów na wiadukcie nad torami 
kolejowymi. 



  

Barcelona. Droga dla rowerów. Zwraca uwagę sposób rozdzielenia części dla 
rowerów i części dla samochodów, po lewej jeden z wielu punktów wypożyczalni 
rowerów miejskich.



  

Częstochowa. Ulica Drzewna. Nieoczekiwane zwężenie drogi dla rowerów może 
spowodować groźny w skutkach upadek, prosto pod nadjeżdżające z naprzeciwka 
auto. Kto będzie odpowiedzialny jeśli dojdzie do tragedii?



  

Barcelona. Rozwiązanie wjazdu bramowego, chodnik i droga rowerowa nie są 
przerwane, nie są obniżone, to kierowca przejeżdża przez chodnik i drogę dla 
rowerów i ma ustąpić pierwszeństwa. Stromy wjazd stanowi element dodatkowo 
ograniczający prędkość i zmuszający kierowców do ostrożniejszej jazdy. 



  

Częstochowa. Ulica Drzewna. Nowa droga dla rowerów, poprzecinana mnóstwem 
zjazdów do bram, dodatkowo na zjazdach wykonano obniżenia i jadący tędy 
rowerzysta wykonuje ciągłe podskoki. Obok piękny gładki asfalt, którym można 
jechać bez wstrząsów. Zamiast budować taką drogę wzdłuż ulicy o niewielkim 
ruchu, można było wykonać pasy dla rowerów, lub dopuścić rowerzystów do 
ruchu w jezdni na zasadach ogólnych. 



  

Kleszczów. Droga dla rowerów tworzy technologiczną całość. Zwraca uwagę 
sposób wykonania zjazdu do bramy.



  

Częstochowa. Ulica Drzewna. Widoczna pochylnia na zjeździe do nieruchomości. 
Droga dla rowerów wygląda jak puzzle, krótkie odcinki właściwej drogi wykonane 
z kostki bez fazowania, wjazdy bramowe z kostki fazowanej. Najkrótsze kawałki 
drogi mają zaledwie po około 1,5 m długości.



  

Poznań. Droga dla rowerów stanowi technologiczną ciągłość, nie poprzerywaną 
zjazdami do posesji. Takie wykonanie drogi w naturalny sposób odzwierciedla 
obowiązujące przepisy dotyczące pierwszeństwa przejazdu. To kierowca ma 
ustąpić pierwszeństwa przejeżdżając przez drogę dla rowerów znajdującą się poza 
jezdnią.



  

Częstochowa. Ulica Kilińskiego. Droga poprzerywana mnóstwem zjazdów do bram.
Na każdym zjeździe namalowano znaki poziome P-11 oznaczające przejazd dla rowerzystów 
przez drogę. Zjazd do bramy nie jest drogą i takie oznakowanie jest niezgodne z przepisami. 
Gdyby podążać za tokiem rozumowania, jaki przyjął zarządca drogi, na każdym wjeździe do 
posesji powinny zostać również namalowane pasy P-10 oznaczające przejście dla pieszych. 
Co ciekawe, tam gdzie rzeczywiście powinien być przejazd, to jest na skrzyżowaniu z ulicą 
poprzeczną, zarządca drogi o  odpowiednim oznakowaniu już nie pamiętał.



  

Barcelona. Tak wyglądają tutaj wszystkie zjazdy do bram i przejazdy przez 
chodnik lub drogę dla rowerów przy wjeżdżaniu w boczne uliczki. Warto zwrócić 
uwagę, że pokrywy wpustów deszczowych wykonano w sposób nie zagrażający 
zaklinowaniem koła roweru lub wózka inwalidzkiego.



  

Częstochowa. Jeden z wielu wpustów deszczowych na przejeździe dla rowerów 
wykonanych w sposób zagrażający bezpieczeństwu rowerzysty. 



  

Częstochowa. Jeszcze raz ten sam przejazd dla rowerów. Na przejeździe 
rowerzysta ma zachować ostrożność i obserwować samochody, a nie zajmować 
się wypatrywaniem pułapek w jezdni.



  

Barcelona. Jednokierunkowa droga dla rowerów, na deptaku między dwoma 
jezdniami dla samochodów, gęsto ustawione ławki pełnią rolę elementu 
rozdzielającego pieszych i rowerzystów – tak mogłaby wyglądać Aleja
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. 



  

Barcelona. Parking dla rowerów jakich tutaj mnóstwo. Stojaki wykonane w taki 
sposób, że można bezpiecznie przypiąć rower za ramę. Tego typu stojaki 
posiadają odpowiednie atesty i są mocno zakotwione w podłożu.



  

Częstochowa. Najczęściej stosowane w Polsce są różne warianty stojaka 
zwanego przez rowerzystów „wyrwikółkiem”. Zaparkowanie roweru w sposób jaki 
wymyślił projektant tego stojaka może skończyć się uszkodzeniem, a nawet 
połamaniem obręczy i szprych. Taki stojak nie daje możliwości przypięcia roweru 
za ramę, a jedynie za koło, które łatwo odczepić.



  

Londyn. Jeden z peronów na dworcu Paddington. Osoba dojeżdżająca do pracy 
koleją może tutaj zostawić rower, którym porusza się po mieście. Strefa 
monitorowana, zamknięta bramkami elektronicznymi, wejść tutaj mogą tylko 
pasażerowie posiadający ważny bilet.



  

Częstochowa. Taki stojak ustawiony na zewnątrz to wszystko co oferuje 
rowerzystom dworzec kolejowy. Gdy wykonywano to zdjęcie stojak nie był 
przymocowany niczym do podłoża, po kilku dniach stał już kilka metrów dalej. 
Plansza na reklamy przymocowana do stojaka ogranicza i tak już niewielką ilość 
miejsca. Żadnej ochrony przed kradzieżą, brak osłony przed warunkami 
atmosferycznymi.



  

Hiszpania. Autostrada i bezkolizyjna droga dla rowerów na północ od Madrytu. 



  

Hiszpania. Droga ciągnie się kilkadziesiąt kilometrów od Madrytu, aż do gór 
widocznych na horyzoncie. Wszystkie skrzyżowania są bezkolizyjne.



  

Częstochowa. Dzielnica Północ. Kiedyś w Częstochowie powstawały takie drogi 
dla rowerów, wykonane z asfaltu, zaprojektowane w przemyślany sposób. Teraz 
ta oraz podobne drogi niszczeją, są rozbierane po kawałku i zastępowane 
wstawkami z kostki brukowej. Gdyby władze miasta podążały dalej w kierunku, 
który kiedyś same wytyczyły, Częstochowa mogłaby być liderem w dziedzinie 
infrastruktury rowerowej.



  

Co dalej? Jaka będzie przyszłość rowerzystów w Częstochowie? Czy będą się oni 
wciąż odbijać od muru lekceważenia i braku kompetencji urzędników?


